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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

LEI N. 10.534, DE 10 DE MAIO DE 2019. ALTERA O 
ART. 1º DA LEI N. 7.990, DE 2009 Faço saber, a 
todos os habitantes do município de Florianópolis, 
que a Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º O art. 1º da Lei 
n. 7.990, de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 1º Fica denominada avenida Cláudio 
Alvin Barbosa (Poeta Zininho) a via pública que 
parte da rua Capitão Euclides de Castro até o 
entroncamento da rua XV de Novembro com a rua 
Sérgio Gil, conforme localização constante no 
mapa, anexo, bairro Estreito, nesta Capital.”(NR) 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis,aos 10 de maio de 2019. 
GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL Projeto de Lei n. 17.382/2017. Autor: 
Ver. Edinon Manoel da Rosa.  

LEI COMPLEMENTAR N. 663, DE 10 DE MAIO DE 
2019. ESTABELECE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA 
E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
QUADRO DE PESSOAL DA AUTARQUIA DE 
MELHORAMENTOS DA CAPITAL (COMCAP) E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS Faço saber, a todos 
os habitantes do município de Florianópolis, que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: Capítulo I 
Disposições Preliminares Art. 1º Esta Lei 

Complementar institui o Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro 
de Pessoal da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP), observadas as seguintes 
diretrizes: I - profissionalização e valorização da 
administração pública e do servidor público da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) 
na carreira, possibilitando o desenvolvimento de 
suas competências pessoais e profissionais; II - 
desenvolvimento funcional com base na igualdade 
de oportunidades, no mérito profissional, no 
esforço pessoal e na contribuição para o alcance 
dos objetivos da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP); III - transparência das práticas 
de remuneração, buscando a valorização do 
servidor da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP), quando de seu 
desenvolvimento na estrutura da carreira, bem 
como adoção de remuneração compatível com a 
complexidade, responsabilidade e escolaridade do 
cargo e o desenvolvimento de suas respectivas 
funções; e IV - aperfeiçoamento profissional do 
servidor da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP), com aplicabilidade no cotidiano 
das atividades inerentes ao cargo. Art. 2º Para os 
efeitos legais, considera-se: I - quadro de pessoal 
civil: o conjunto de cargos de provimento efetivo 
previstos nesta Lei Complementar, regidos pela Lei 
Complementar CMF n. 063, de 2003; II - classe: o 
conjunto de cargos identificados pela natureza e 
pelo grau de escolaridade, habilitação e 
conhecimento exigível para o seu desempenho; III - 
cargo: a soma de atribuições e funções a serem 
exercidas pelo servidor, da mesma natureza e em 
caráter permanente; IV - carreira: estrutura de 
desenvolvimento funcional do servidor dentro do 
cargo para o qual prestou concurso público, 
composta por níveis e referências; V - vencimento: 
o valor fixo atribuído à respectiva classe, nível e 
referência na tabela de vencimento do cargo 
efetivo em que o servidor estiver enquadrado; VI - 
vencimentos ou remuneração: o vencimento do 
cargo efetivo fixado em lei, acrescido das 
vantagens pecuniárias; VII - promoção vertical: 
modalidade de desenvolvimento funcional que 
ocorre no sentido vertical na tabela de vencimento, 
do menor para o maior nível; VIII - progressão 
horizontal: modalidade de desenvolvimento 
funcional que ocorre no sentido horizontal na 
tabela de vencimento, da menor para a maior 
referência; e IX - enquadramento: readequação no 
cargo e/ou no vencimento do servidor, em 
decorrência das novas condições estabelecidas 
nesta Lei Complementar. Capítulo II Da Carreira 
Seção I Da Estrutura do Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos Art. 3º Integram a estrutura do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 
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da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
(COMCAP): I - Anexo I: Quadro de Pessoal: 
quantitativo e desdobramento dos cargos de 
provimento efetivo em Classes, Níveis e 
Referências; II - Anexo II: Quadro de Cargos 
Criados: identificação dos cargos criados nesta Lei 
Complementar; e III - Anexo III: Tabela de 
Vencimento: tabela dos valores fixos de cada 
Classe, Níveis e Referências. Parágrafo único. As 
descrições das atribuições, especificações 
funcionais e requisitos de investidura dos cargos 
dispostos neste Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos serão objeto de legislação específica. 
Art. 4º Aos servidores que ocupam o cargo de 
médico do trabalho a tabela de vencimento 
equivale à seguinte carga horária especial de 
trabalho de vinte horas semanais. Seção II Da 
Composição do Quadro de Pessoal Art. 5º O 
Quadro de Pessoal será composto pelo somatório 
dos cargos de provimento efetivo, integrantes do 
Quadro de Pessoal da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP), conforme 
seu Anexo I. Art. 6º Os cargos serão organizados 
individualmente: I - nível I: engloba cargos cuja 
exigência de habilitação é a conclusão de nível 
fundamental de ensino e corresponde às atividades 
básicas de apoio, manutenção e execução de 
serviços nas diversas áreas e serviços operacionais; 
II – nível II: engloba cargos cuja exigência de 
habilitação é a conclusão de nível médio de ensino 
e corresponde às atividades básicas de apoio, 
manutenção e execução de serviços nas diversas 
áreas e serviços operacionais; III – nível III: engloba 
cargos cuja exigência de habilitação é a conclusão 
do nível médio de ensino e corresponde às 
atividades cujas atribuições estejam relacionadas 
ao suporte e execução de serviços administrativos 
ou técnicos, podendo exigir formação profissional 
em nível técnico de escolaridade na área de 
atuação; IV - nível IV: engloba cargos cuja exigência 
de habilitação é a conclusão de nível superior de 
ensino e corresponde às atividades de natureza 
técnica ou científica de maior complexidade 
quanto ao planejamento, coordenação e execução 
de serviços e projetos, bem como à elaboração de 
estudos e pesquisas; e V – nível V: engenheiro e 
médico de trabalho: engloba cargos cuja exigência 
de habilitação é a conclusão de nível superior de 
ensino com habilitação específica e corresponde às 
atividades de natureza técnica ou científica de 
maior complexidade quanto ao planejamento, 
coordenação e execução de projetos e obras, bem 
como a laudos e pareceres que exijam formação ou 
habilitação específica. Parágrafo único. As despesas 
decorrentes da aplicação do disposto neste artigo 
correrão à conta das dotações próprias do 
Orçamento da Autarquia de Melhoramentos da 

Capital (COMCAP) e não poderão exceder a 
noventa e cinco por cento do limite previsto na 
alínea b, inciso III, art. 20 da Lei Complementar 
Federal n.101, de 2000. Capítulo III Do 
Desenvolvimento Funcional Art. 7º O 
desenvolvimento funcional dar-se-á pela promoção 
nos níveis e pela progressão nas referências do 
cargo no qual o servidor está investido, respeitados 
os critérios exigidos por esta Lei Complementar. 
§1º A promoção por merecimento, de quatro por 
cento, ocorrerá a cada dois anos, no mês de julho, 
e seguirão critérios estabelecidos no Regimento 
Interno da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
(COMCAP), e não serão avaliados por desempenho 
empregados admitidos há menos de cento e 
oitenta dias. §2º A promoção por titulação dar-se-á 
de forma vertical, quando o servidor avançar de 
um nível de formação para o imediatamente 
superior. Art. 8º Não fará jus ao desenvolvimento 
funcional o servidor que, durante o período 
aquisitivo: I - esteve à disposição de órgãos não 
pertencentes à estrutura da administração direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo 
Municipal, excetuando-se os servidores cedidos 
para mandato classista e aqueles cedidos no 
interesse da administração municipal para 
exercício das funções de seu cargo efetivo em 
outra esfera de governo; II - for condenado por 
crime contra a administração pública, com trânsito 
em julgado; III - esteve afastado do trabalho em 
licença de qualquer tipo, inclusive atestado 
médico, ou afastamento sem vencimentos, por 
período superior a cento e vinte dias; IV - tenha 
sofrido pena de suspensão disciplinar; ou V - esteve 
em licença para exercer cargo eletivo. Art. 9º 
Cumpridos os critérios exigidos por esta Lei 
Complementar, o desenvolvimento funcional 
ocorrerá por processamento automático das 
informações constantes do Sistema Informatizado 
de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal da 
Administração. Parágrafo único. É de 
responsabilidade do servidor manter seu cadastro 
atualizado. Art. 10. Será anulado o 
desenvolvimento funcional indevido, observado o 
devido processo legal e direito de ampla defesa. 
Seção I Da Progressão por Merecimento Art. 11. A 
promoção por merecimento ocorrerá no sentido 
horizontal, a cada dois anos, no mês de julho, de 
acordo com as regras de avaliação descritas em 
legislação específica (regimento interno) e 
apreciará os requisitos de assiduidade, 
pontualidade, iniciativa, produtividade, 
efetividade, responsabilidade, cumprimento de 
atribuições, comprometimento no ambiente de 
trabalho, capacitação e desenvolvimento 
profissional diretamente relacionados com as 
atividades do cargo, além de mensuração da 
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consecução de objetivos e metas estabelecidos. 
Parágrafo único. Para as progressões a contagem 
do período aquisitivo iniciará no dia imediatamente 
posterior à última progressão. Seção II Da 
Promoção por Titulação Art. 12. Fará jus à 
promoção por titulação o servidor que a partir da 
data de sua nomeação na Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP) concluir nível 
de formação subsequente à exigida pelo seu cargo 
contratual, no percentual de quatro por cento para 
cada conclusão de curso de nível médio, técnico, 
superior, pós-graduação (latu sensu, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado). §1º Para que o 
servidor faça jus à promoção por titulação, será 
exigido documento reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC). §2º Fica vedada a apresentação 
de grau de escolaridade ou titulação que já tenha 
sido computado para progressão funcional de que 
trata a Lei n. 3.331, de 1989, ou para a gratificação 
do art. 84 da Lei Complementar CMF n. 063, de 
2003. (Revogada pela Lei n. 503, de 2014) Art. 13. A 
promoção por titulação do nível I para o nível II 
poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que 
a ascensão para os demais níveis somente poderá 
ser requerida no ano subsequente à integralização 
da implementação das etapas desta Lei 
Complementar. Capítulo IV Da Política Salarial Art. 
14. A remuneração dos servidores integrantes do 
Quadro Pessoal da Autarquia de Melhoramentos 
da Capital (COMCAP) é composta pelo vencimento 
básico do cargo, previsto no Anexo III desta Lei 
Complementar, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes ou transitórias, 
estabelecidas em lei. Parágrafo único. A fixação dos 
padrões de vencimento e dos demais componentes 
da remuneração observará: I - a natureza, o grau 
de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
integrantes das classes; II - os requisitos para 
investidura; e III - as peculiaridades dos cargos. Art. 
15. Fica fixada em novembro de cada ano a data-
base para fins de revisão geral anual do 
vencimento dos servidores públicos ativos, inativos 
e pensionistas da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP), nos termos do disposto no art. 
37, inciso X, da Constituição Federal. Parágrafo 
único. A revisão geral anual observará as seguintes 
condições: I - autorização na lei de diretrizes 
orçamentárias; II - definição do índice em lei 
específica; III - previsão do montante da respectiva 
despesa e correspondentes fontes de custeio na lei 
orçamentária anual; IV - comprovação da 
disponibilidade financeira que configure 
capacidade de pagamento pelo Município, 
preservados os compromissos relativos a 
investimentos e despesas continuadas nas áreas 
prioritárias de interesse econômico e social; e V - 
atendimento aos limites para despesa com pessoal 

de que tratam o art. 169 da Constituição Federal e 
a Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. Art. 
16 Para fins de incorporações, fica vedada a 
vinculação ou equiparação para efeito de 
remuneração dos servidores públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, 
inclusive com: I - o subsídio do Prefeito Municipal e 
dos Secretários Municipais ou Superintendentes; II 
- o vencimento de cargo efetivo; III - o vencimento 
ou gratificação atribuídos a cargos em comissão ou 
funções de confiança; e IV - o limite máximo de 
remuneração. Capítulo V Das Disposições Finais e 
Transitórias Art. 17 Compete à Secretaria Municipal 
da Administração, como órgão central e normativo 
do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas: I - 
coordenar, orientar e fiscalizar a implantação e a 
administração deste Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos; e II - planejar e organizar cursos de 
capacitação, de forma a assegurar a progressão 
funcional dos servidores, podendo delegar 
competência a órgãos especializados, bem como 
aos órgãos e às entidades municipais devidamente 
estruturados. Art. 18. Estende-se, no que couber, o 
disposto nesta Lei Complementar aos proventos de 
aposentadoria e às pensões. Art. 19. O Chefe do 
Poder Executivo expedirá os atos necessários para 
operacionalização desta Lei Complementar. Art. 20. 
Ficam revogados os efeitos, somente para os 
servidores estatutários da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP), o 
Regulamento de Pessoal da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP). Art. 21 Os 
dispositivos e efeitos da Lei Complementar n. 503, 
de 2014, não cabem aos servidores da Autarquia 
de Melhoramentos da Capital (COMCAP). Art. 22. 
Esta Lei Complementar possui os seguintes anexos: 
I – Anexo I-A: Quadro de Vagas em Preenchidas por 
Empregados Públicos (Celetistas) – Em Extinção; II 
– Anexo I-B: Quadro de Vagas Livres da Autarquia 
de Melhoramentos da Capital (COMCAP); III – 
Anexo I-C: Quadro Limite de Vagas da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP); IV – Anexo I-
D: Quadro de Equivalências de Cargos Celetistas e 
Estatutários da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP) (Somente para fins de criação de 
novas vagas para cargos estatutários); V – Anexo II: 
Atribuições dos Cargos da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP); VI – Anexo 
III-A: Tabela de Remuneração dos Empregados com 
Carga Horária de 6 horas semanais; e VII – Anexo 
III-B: Tabela de Remuneração dos Empregados com 
Carga Horária de 8 horas semanais. Art. 23. À 
medida que haja o desligamento de empregado(a) 
previsto no Anexo I, novos cargos estatutários 
serão criados, considerando o previsto no Anexo I-
D (Quadro de Equivalências de Cargos Celetistas e 
Estatutários da Autarquia de Melhoramentos da 
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Capital (COMCAP), até o limite máximo de vagas 
previsto no Anexo I-C, que por conseguinte, 
passarão a ser cargos que poderão ser preenchidos 
por novos servidores. Art. 24. Esta Lei 
Complementar entra em vigor a partir da data de 
sua publicação. Florianópolis, aos 10 de maio de 
2019. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. (CONSULTAR ANEXO 
AO FINAL DESTA EDIÇÃO) 

DECRETO N. 20.272, DE 09 DE MAIO DE 2019. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o parágrafo 
único do artigo 2º, combinado com o artigo 33, da 
Lei n. 10.472/2018, de 28 de dezembro de 2018, e 
ainda Considerando, os dispositivos contidos nos 
parágrafos do artigo 33 da LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício de 2019, aprovada pela 
Lei n. 10.420/2018, de 26 de julho de 2018, 
DECRETA: Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional 
Suplementar, na importância de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), referente à dotação 
consignada o Orçamento do Município de 
Florianópolis para o exercício de 2019, a seguir 
especificada: 19.00 – Secretaria Municipal de 
Educação 19.01 – Secretaria Municipal de 
Educação 19.01.12.361.103.1.004 - Construção, 
Ampliação e Reforma em Geral Ensino 
Fundamental 0243 4.4.90.51.00.00.0006 - Obras e 
Instalações, 0006 – Salário Educação Governo 
Estadual R$ 400.000,00 Total deste Projeto R$ 
400.000,00 Total do Órgão R$ 400.000,00 Total do 
Crédito Adicional Suplementar R$ 400.000,00 Art. 
2º Em atendimento ao Crédito Adicional 
Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 
1º deste Decreto, fica anulada a importância de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), referentes às 
dotações consignadas o Orçamento do Município 
de Florianópolis para o exercício de 2019, a seguir 
especificadas: 19.00 – Secretaria Municipal de 
Educação 19.01 – Secretaria Municipal de 
Educação 19.01.12.365.105.2.179 - Formação dos 
Profissionais da Ed. Infantil 0460 
4.4.90.52.00.00.0006 - Equipamentos e Material 
Permanente, 0006 – Salário Educação Governo 
Estadual R$ 20.000,00 0453 3.3.90.30.00.00.0006 - 
Material de Consumo, 0006 – Salário Educação 
Governo Estadual R$ 50.000,00 Total desta 
Atividade R$ 70.000,00 19.01.12.365.103.2.337 - 
Programa de Apoio Administrativo da Ed. Infantil, 
0478 3.3.90.39.00.00.0006 - Outros Serviços de 
Terceiros - P. Jurídica, 0006 – Salário Educação 
Governo Estadual R$ 330.000,00 Total desta 

Atividade R$ 330.000,00 Total do Órgão R$ 
400.000,00 Total da Anulação R$ 400.000,00 Art. 
3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 09 de maio de 2019. 
GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL LEANDRO DOMINGUES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA FAZENDA e.e. 

DECRETO N. 20.282, DE 10 DE MAIO DE 2019. 
DESIGNA SERVIDORA COMO REPRESENTANTE DO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS JUNTO À 
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA-SDH/PR O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 74 
da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º 
DESIGNAR MARIA CLÁUDIA GOULART DA SILVA, 
Secretária Municipal da Assistência Social, como 
representante do município de Florianópolis junto 
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humano para receber em doação cinco 
computadores e um refrigerador que serão 
encaminhados ao Conselho Tutelar de 
Florianópolis, a partir de 01/01/2019. Art. 2º 
Cessar os efeitos do Decreto n. 17.069, de 2017, a 
partir de 01/01/2019. Art. 3º Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
aos 10 de maio de 2019. GEAN MARQUES 
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.293, DE 13 DE MAIO DE 2019. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 74, da Lei Orgânica do 
Município RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, ÉDIO 
FERNANDES do Cargo em Comissão de Gerente de 
Captação de Recursos da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano, a partir de 13/05/2019. Florianópolis, aos 
13 de maio de 2019. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.294, DE 13 DE MAIO DE 2019. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 74, da Lei Orgânica do 
Município RESOLVE: NOMEAR IVETE FERNANDES 
para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de 
Captação de Recursos da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano, a partir de 13/05/2019. Florianópolis, aos 
13 de maio de 2019. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 
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DECRETO N. 20.295, DE 13 DE MAIO DE 2019. 
TORNA SEM EFEITOS O DECRETO N. 20.286, DE 
2019 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: Art. 1º Tornar sem efeitos 
o Decreto n. 20.286, de 2019, que nomeia 
Alexandre Magno de Jesus para exercer o Cargo 
em Comissão de Diretor de Proteção Social Básica 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. Art. 
2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 13 de maio de 2019. 
GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.296, DE 13 DE MAIO DE 2019. 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, 
JAIR SARTORATO do Cargo em Comissão de Diretor 
de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
a partir de 13/05/2019. Florianópolis, aos 13 de 
maio de 2019. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.297, DE 13 DE MAIO DE 2019. 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 CARLOS 
ALBERTO SIMONI FERRARI para exercer o Cargo em 
Comissão de Diretor de Obras da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, a partir de 
13/05/2019. Florianópolis, aos 13 de maio de 2019. 
GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL.  

DECRETO N. 20.298, DE 13 DE MAIO DE 2019. 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, 
ROBERTO AUGUSTO CARVALHO LAJUS do cargo em 
Comissão de Gerente de Defesa do Cidadão da 
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, 
Trabalho e Renda, a partir de 13/05/2019. 
Florianópolis, aos 13 de maio de 2019. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.299, DE 13 DE MAIO DE 2019. 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 ROBERTO 
AUGUSTO CARVALHO LAJUS para exercer o Cargo 
em Comissão de Gerente do Programa de 
Microfinanças da Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a partir 
de 13/05/2019. Florianópolis, aos 13 de maio de 
2019. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.300, DE 13 DE MAIO DE 2019. 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, 
VICTOR STANLEY DA LUZ do Cargo em Comissão de 
Gerente de Serviços de Tecnologia, Informação e 
Comunicação da Secretaria Municipal da Casa Civil, 
a partir de 13/05/2019. Florianópolis, aos 13 de 
maio de 2019. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 20.301, DE 13 DE MAIO DE 2019. 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 ALEX 
MARCELINO SANTANA para exercer o Cargo em 
Comissão de Gerente de Serviços de Tecnologia, 
Informação e Comunicação da Secretaria Municipal 
da Casa Civil, a partir de 13/05/2019. Florianópolis, 
aos 13 de maio de 2019. GEAN MARQUES 
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 01162/2019 - A DIRETORA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria 1340 de 14 de julho de 2017 e 
o que consta no termo de Inspeção de Saúde 
expedido pela Gerência de Perícia Médica, parte 
integrante do Processo nº 2383/2019 e conforme o 
artigo 46 da Lei Complementar 063/2003 RESOLVE: 
Art. 1º-CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA 
NORMAL DE TRABALHO para até 20 (vinte) horas 
semanais, a servidora CRISTIANE MARIA SIMAS DE 
A COELHO, matrícula nº 16301-5 ocupante do 
cargo de AUXILIAR DE SALA II, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por um 
período de 01 (UM) ANO, a partir de 14 de maio de 
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2019.Cleusa Rosália Pacheco de Souza– Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N.° 01188/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2410/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Jocilene Olivia de Oliveira, matrícula n.° 20291-6, 
ocupante do cargo de Professor Auxiliar IV, lotada 
na Secretaria Municipal de Educacao, de 30 (trinta) 
dias, no período de 13 de junho de 2019 a 12 de 
julho de 2019, referente ao 2° quinquênio, vencido 
em 07/04/2015. Florianópolis, 06 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01189/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2401/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Vera Lucia 
dos Santos, matrícula n.° 05939-0, ocupante do 
cargo de Fiscal de Obras e Posturas, lotada na Secr 
Mun de Meio Amb. Planj. e Desev. Urbano, de 30 
(trinta) dias, no período de 17 de junho de 2019 a 
16 de julho de 2019, referente ao 6° quinquênio, 
vencido em 05/08/2013. Florianópolis, 06 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01190/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2445/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Maria Sonia Silva de Souza, matrícula n.° 15869-0, 
ocupante do cargo de Professor IV, lotada na 
Secretaria Municipal de Educacao, de 90 (noventa) 
dias, no período de 21 de junho de 2019 a 18 de 
setembro de 2019, referente ao 2° quinquênio, 
vencido em 01/07/2014. Florianópolis, 06 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 01191/2019 - A DIRETORA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria 1340 de 14 de julho de 2017 e 
o que consta no termo de Inspeção de Saúde 
expedido pela Gerência de Perícia Médica, parte 
integrante do Processo nº 2423/2019 e conforme o 

artigo 46 da Lei Complementar 063/2003 RESOLVE: 
Art. 1º-CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA 
NORMAL DE TRABALHO para até 20 (vinte) horas 
semanais, a servidora APARECIDA ESMERINDA 
GOMES, matrícula nº 30246-5 ocupante do cargo 
de AUXILIAR DE SALA II, lotada na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por um período de 01 
(UM) ANO, a partir de 29 de abril de 2019.Cleusa 
Rosália Pacheco de Souza– Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N.° 01192/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2424/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Sergio Senff, 
matrícula n.° 30879-0, ocupante do cargo de 
Medico, lotado na Secretaria Municipal de Saude, 
de 90 (noventa) dias, no período de 03 de julho de 
2019 a 30 de setembro de 2019, referente ao 1° 
quinquênio, vencido em 25/12/2012. Florianópolis, 
06 de maio de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de 
Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01193/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2446/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Tania Maria de Souza, matrícula n.° 17976-0, 
ocupante do cargo de Professor IV, lotada na 
Secretaria Municipal de Educacao, de 30 (trinta) 
dias, no período de 30 de julho de 2019 a 28 de 
agosto de 2019, referente ao 1° quinquênio, 
vencido em 06/06/2008. Florianópolis, 06 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01194/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2367/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Sergio Luiz da 
Silva, matrícula n.° 13019-2, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na Secr Mun Turismo Técn. e 
Desen. Econômico, de 30 (trinta) dias, no período 
de 15 de julho de 2019 a 13 de agosto de 2019, 
referente ao 3° quinquênio, vencido em 
31/10/2010. Florianópolis, 06 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA N.° 01195/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2402/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Vera Lucia 
dos Santos, matrícula n.° 05939-0, ocupante do 
cargo de Fiscal de Obras e Posturas, lotada na Secr 
Mun de Meio Amb Plan e Desev Urbano, de 30 
(trinta) dias, no período de 16 de setembro de 
2019 a 15 de outubro de 2019, referente ao 6° 
quinquênio, vencido em 05/08/2013. Florianópolis, 
06 de maio de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de 
Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01196/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2270/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Fabio 
Henrique Costa, matrícula n.° 08168-0, ocupante 
do cargo de Fiscal de Obras e Posturas, lotado na 
Secr Mun de Meio Amb. Planj. e Desev Urbano, de 
30 (trinta) dias, no período de 15 de julho de 2019 
a 13 de agosto de 2019, referente ao 3° 
quinquênio, vencido em 23/08/2002. Florianópolis, 
06 de maio de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de 
Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01197/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 1857/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Rony 
Schappo, matrícula n.° 18680-5, ocupante do cargo 
de Guarda Municipal-nível Superior, lotado na Secr 
Municipal de Segurança Publica, de 30 (trinta) dias, 
no período de 02 de dezembro de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019, referente ao 1° quinquênio, 
vencido em 02/02/2009. Florianópolis, 06 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 01208/2019 - 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, Iris Hermes Zanella 
Troncoso, aprovada em Concurso Público regido 
pelo Edital nº 001/16, para exercício do Cargo de 
Médico, Classe Analista, Nível 01, Referência A, 40 

(quarenta) horas semanais, do Quadro Único do 
Pessoal Civil da Administração Direta Municipal, 
lotada na 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 08 de 
Maio de 2019. Katherine Schreiner - Secretária 
Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01209/2019 - 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, Luiz Henrique Santiago, 
aprovado em Concurso Público regido pelo Edital 
nº 001/16, para exercício do Cargo de Médico, 
Classe Analista, Nível 01, Referência A, 40 
(quarenta) horas semanais, do Quadro Único do 
Pessoal Civil da Administração Direta Municipal, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - 
O candidato habilitado e nomeado 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 08 de 
Maio de 2019. Katherine Schreiner - Secretária 
Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01210/2019 - 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, Alessandra Comicholli 
de Quadros, aprovada em Concurso Público regido 
pelo Edital nº 006/16, para exercício do Cargo de 
Auxiliar de Sala, Classe Auxiliar, Nível 01, 
Referência A, 30 (trinta) horas semanais, do 
Quadro Único do Pessoal Civil da Administração 
Direta Municipal, lotada no(a) Neim Doralice 
Teodora Bastos (343229) da Secretaria Municipal 
de Educação, em substituição à servidora Ester 
Maria de Lima, matrícula 15228-5, pelo 
desligamento A Pedido em 14/02/2018. 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 08 de 
Maio de 2019. Katherine Schreiner - Secretária 
Municipal da Administração. 
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PORTARIA N.° 01213/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2543/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Laurici Pereira Coppi, matrícula n.° 13134-2, 
ocupante do cargo de Professor V, lotada na 
Secretaria Municipal de Educacao, de 30 (trinta) 
dias, no período de 30 de maio de 2019 a 28 de 
junho de 2019, referente ao 2° quinquênio, 
vencido em 11/02/2006. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01214/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2549/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor André 
Martins Domingues, matrícula n.° 25372-3, 
ocupante do cargo de Técnico Radiologista, lotado 
na Secretaria Municipal de Saude, de 30 (trinta) 
dias, no período de 01 de junho de 2019 a 30 de 
junho de 2019, referente ao 1° quinquênio, 
vencido em 24/05/2014. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01215/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2523/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Milene 
Daiana Martins de Souza, matrícula n.° 23847-3, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
lotada na Secretaria Municipal de Saude, de 30 
(trinta) dias, no período de 03 de junho de 2019 a 
02 de julho de 2019, referente ao 2° quinquênio, 
vencido em 30/09/2018. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01216/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2533/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Neri 
Martinho Farias, matrícula n.° 07907-3, ocupante 
do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, de 90 

(noventa) dias, no período de 03 de junho de 2019 
a 31 de agosto de 2019, referente ao 3° 
quinquênio, vencido em 02/01/2007. Florianópolis, 
08 de maio de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de 
Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01217/19 - A Diretora do Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2547/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Rosangela 
Maria Luiz, matrícula n.° 12169-0, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria 
Municipal de Educacao, de 60 (sessenta) dias, no 
período de 03 de junho de 2019 a 01 de agosto de 
2019, referente ao 4° quinquênio, vencido em 
01/08/2014. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 01246/2019 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições conferidas pelo Decreto nº 
17687/2017; e pelo art. 164, inciso III, da Lei 
Complementar CMF nº 063/2003, Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Florianópolis. 
RESOLVE: Art. 1º Aplicar, a servidora Sandra Sant 
Anna, matrícula 26.688-4, ocupante do cargo de 
Farmacêutica Bioquímica, lotada na UPA Sul Ilha, a 
penalidade de ADVERTÊNCIA por escrito, conforme 
dispõe o artigo 154,I; artigo 156 e artigo  164, III da 
Lei 063/03 pela infringência do art.143 I, V, VI; art. 
145 VII; art.157 “b”, e tendo a pena atenuada pelo 
art. 155 da Lei Complementar CMF nº 063/03 - 
Estatuto dos Servidores Municipais de 
Florianópolis, de acordo com a consoante decisão 
adotada no Processo Administrativo Disciplinar F 
nº 004526/2018, instaurado pela Portaria nº 
02424/2018. Art. 2º Faça-se necessário o 
componente registro nos assentamentos 
funcionais do servidor público.  Art. 3º Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 10 de maio de 2019. KATHERINE 
SCHREINER Secretária Municipal de Administração  

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - O Prefeito Municipal de Florianópolis, no 
uso de suas atribuições, com fulcro na Lei 
Municipal nº. 6.700/2005, e em conformidade com 
o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
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101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber a 
quem interessar possa, que irá realizar Audiência 
Pública com o objetivo de;  - Demonstrar e Avaliar 
o Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º 
Quadrimestre do Exercício de 2019. Local - 
Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis. 
Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro. Data – 31 de 
maio de 2019. Horário – 15:00 horas. Assim, todos 
ficam devidamente convocados para querendo, 
participarem desta Audiência Pública. 
Florianópolis, (SC), 02 de maio de 2019. Gean 
Marques Loureiro - Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 254/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Contratação de empresa para 
aquisição/fornecimento  de  KIT TESTE FIV/FELV, 
para atender às necessidades dos serviços da 
Diretoria de Bem-Estar Animal, da Secretaria 
Municipal de Saúde. Dia 28 de maio de 2019, às 
16h. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. 
O Pregoeiro. 

PORTARIA Nº 34/SMS/GAB/2019 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 20, da Lei Complementar nº 
348/2009, e: Considerando a 
PORTARIA/SS/GAB/Nº 280/2009, publicada no 
Diário Oficial do Município de 21 de dezembro de 
2009, que autoriza servidores a guiarem veículos 
desta Secretaria Municipal de Saúde;  
Considerando as amplas áreas de abrangência dos 
Centros de Saúde e Distritos Sanitários de Saúde; 
Considerando o aumento da demanda pelos 
serviços de campo prestados pela Rede Municipal 
de Saúde;  Considerando a Lei nº 9.327/1996, que 
alterou a Lei nº 1.081/1950, e dispõe sobre a 
condução de veículo oficial no âmbito dos órgãos 
públicos federais, e na ausência de dispositivo 
similar no Município de Florianópolis pode ser 
utilizada por analogia, RESOLVE: Art. 1º. 
AUTORIZAR o seguinte servidor a conduzir veículos 
desta Secretaria Municipal de Saúde: I – Marcos 
Gilberto Sironi Filho,  matrícula 41516-2 CNH nº 
03355629605, categoria AB; Art. 2º. A 
responsabilidade administrativa, civil e penal, em 
casos de colisões, lesões corporais ou mesmo 
óbitos decorrentes do objetivo desta portaria, qual 
seja, autorizar a condução dos automóveis desta 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de 
responsabilidade previamente firmado (em anexo) 
ficará a cargo dos servidores supracitados.  Art. 3º. 
O presente instrumento complementa as 

autorizações insculpidas na PORTARIA/SS/GAB/Nº 
280/2009. Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.Florianópolis, 10 de maio 
de 2019. Carlos Alberto Justo da Silva Secretário 
Municipal de Saúde. ANEXO – I REQUERIMENTO 
PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR 
VEÍCULO OFICIAL MUNICIPAL Ilustríssimo Senhor 
Secretário de Saúde, Eu, Marcos Gilberto Sironi 
Filho, servidor municipal, lotado no Departamento 
de Tecnologia e Modernização da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis, matrícula n° 
41516-2, portador do RG 3093688 SSP-SC, CPF n° 
008.479.589-14, devidamente habilitado pela CNH 
sob n° 03355629605, categoria AB, com validade 
até 14/05/2019, vem respeitosamente à presença 
de Vossa Senhoria, REQUERER concessão de 
autorização para dirigir veículo oficial municipal, 
fora  da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis. DECLARO estar ciente das 
incumbências e responsabilidades decorrentes da 
condução de veículo oficial municipal, conforme 
segue: Verificar, antes da partida, se o veículo está 
em condições de trafegar em via pública, contendo 
os itens de segurança exigidos; Preencher 
devidamente a ficha de controle de tráfego, que é 
objeto de verificação; Conduzir o veículo com zelo, 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 
trânsito, observando as normas de trânsito 
vigentes;Assumir as multas decorrentes de infração 
de trânsito a que deu causa; Comunicar, 
imediatamente, toda e qualquer ocorrência 
anormal de ordem mecânica, elétrica ou acidental, 
que porventura aconteça com o veículo oficial em 
uso;Não dar carona a pessoas estranhas às 
atividades laborais; Não desviar do curso e/ou 
finalidade do deslocamento da Secretaria. 
DECLARO, ainda, estar ciente que, caso ocorra 
dano de ordem mecânica, por imperícia e 
negligência, haverá apuração de ocorrência, que 
poderá importar em indenização/ressarcimento de 
dano causado aos cofres públicos. Nestes Termos. 
Pede deferimento.Florianópolis, 10 de maio de 
2019. A Secretaria de Saúde AUTORIZA o servidor 
requerente a dirigir veículo oficial municipal tipo 
passeio. Florianópolis, 10 de maio de 2019. Carlos 
Alberto Justo da Silva. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/SME/2019; 
Objeto: contratação de empresa para o 
fornecimento de material de expediente e didático; 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 275/SMA/DSLC/2018; 
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Contratada: ELMO PAPELARIA EIRELI - EPP; Valor: 
O valor global estimado da presente ATA é de R$ 
70.200,00 (setenta 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 / Programática / 
Atividade: 2.337 / 2.348, no Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 e na Fonte de Recursos: 80 / 12; Data de 
Assinatura: 06/04/2018. Nome das partes que 
assinaram: Secretário Municipal Educação: 
Mauricio Fernandes Pereira, e pela empresa: Sra. 
Catia Aurelia de Oliveira Besen. 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA     
Nº 132/SMA/DSLC/2019 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público aos interessados que 
foram HABILITADAS as empresas: Construtora 
Foscarini Eireli, Construtora de Ângelo Eireli – EPP, 
E.S.E Construções Ltda, Salver Construtora e 
Incorporadora Ltda e Global NGR Tecnologia 
Construtora e Incorporadora Ltda. Da mesma 
forma, restaram INABILITADAS as empresas De 
Faria Construções Ltda por desatendimento aos 
subitens 14.1; 14.2 e 14.3 do edital. Apresentou 
Certificado de Registro e regularidade da empresa 
(Certidão de Pessoa Jurídica) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) fora 
do seu prazo de validade. Não apresentou atestado 
de capacidade técnica atestando que a empresa 
proponente e o Engenheiro ou Arquiteto 
responsável técnico pela obra tenham realizado 
serviços de instalações elétricas em alta e/eu 
média tensão. Apresentou atestado de capacidade 
técnica com quantidade inferior a solicitada 
atestando que o Engenheiro ou Arquiteto 
responsável técnico pela obra tenha executado 
pavimentação em lajotas e/eu paver de no mínimo 
750m²; e, Mundial Serviços Eireli – Epp por 
desatendimento aos subitens 14.2 e 14.3 do edital. 
Não apresentou atestado de capacidade técnica 
atestando que a empresa proponente e o 
Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico pela 
obra tenham realizado serviços de instalações 
elétricas em alta e/eu média tensão. Abre-se prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, conforme preceitua o art. 
109, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, para 
apresentação de recurso administrativo. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. A Comissão.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 330/SMO/2015 – PMF X 
CONSÓRCIO CONPESA – BTN. Objeto: A Cláusula 
Sexta do Contrato de Prestação de Serviços original 
continua subsistindo em todos os seus termos e 
condições, prorrogando-se apenas o seu prazo de 
execução por mais 120 (cento e vinte) dias, que 
continua por tempo determinado, iniciando-se em 
20 de abril de 2019 e término em 17 de agosto de 
2019, com fundamento no art. 57, §1º, Inciso II da 
Lei 8.666/93, no Parecer nº 109/SMI/ASSJUD/2019 
da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, no Ofício OE 
161/SMI/GAB/LICITACOES/2019 e na Deliberação 
nº 3282/2019 do Comitê Gestor de Governo, 
partes integrantes deste Termo Aditivo. 
Modalidade de Licitação: Concorrência nº 
780/SMA/DLC/2014; Data de Assinatura: 
19/04/2019. Nome das partes que assinaram: 
Secretaria Municipal de Infraestrutura: Sr. Valter 
José Gallina, e pela empresa: Sra. Adriana Alves e 
Sra. Giselle Alves 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/SEMAS/2019 – 
Objeto: contratação de empresa para o 
fornecimento de gêneros alimentícios; Modalidade 
da Licitação: Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 449/SMA/DSLC/2017; Contratada: 
BRUTHAN COMERCIAL LTDA.; Valor:  O Valor Total 
do presente Contrato é de R$ 36.225,00 (trinta e 
seis mil, duzentos e vinte e cinco reais); Vigência: O 
prazo de vigência deste Contrato iniciará com sua 
assinatura e se estenderá até o dia 31 de dezembro 
de 2019 ou até que o novo processo licitatório seja 
concluído; Dotação: Funcional / Programática / 
Atividade: 4.091 - Programa Feliz Idade, no 
Elemento: 3.3.90.30.00 / 3.3.90.39.00 e fonte de 
recursos: 80 - Recurso Próprio. Data de Assinatura: 
19/03/2019; Assinaturas: Sra. Maria Cláudia 
Goulart da Silva, Secretária Municipal de 
Assistência Social e a Sr. Jaime Adriano Mattos, 
pela empresa. 

HOMOLOGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS, 
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE 
FLORIANÓPOLIS - A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e 
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de acordo a Lei Complementar nº 596/17, RESOLVE 
HOMOLOGAR o resultado das eleições convocadas 
pelo EDITAL 001/CMDLGBT/2019, restando eleitas 
as seguintes Organizações da Sociedade Civil:  1. 
Acontece – Arte em Política LGBTI+; 2. Instituto de 
Estudo de Gênero - UFSC; 3. Comissão de Direito 
Homoafetivo e Gênero da OAB-SC; 4. Associação 
em Defesa dos Direitos Humanos - ADEH; 5. 
Instituto Arco Íris; 6. Margens – Modo de Vida, 
Família e Relação de Gênero; 7. Grupo de Apoio e 
Prevenção da AIDS – GAPA-SC; 8. Conselho 
Regional de Psicologia – CRP; 9. Estrela Guia – 
Associação em Prol da Cidadania e dos Direitos 
Sexuais; 10 – Instituto de Diversidade Sexual da 
Grande Florianópolis – ROMA. Florianópolis, aos 10 
de maio de 2019. Maria Cláudia Goulart da Silva – 
Secretária Municipal de Assistência Social; Audenir 
Cursino de Carvalho e Miguel Ângelo Gonçalves de 
Gregório - Comissão Eleitoral. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
932/SMA/DSLC/2018 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia torna público aos interessados que a 
empresa MUNDIAL SERVIÇOS EIRELI – EPP foi 
declarada vencedora da licitação em epígrafe, com 
o valor de R$ 3.348.750,21 (três milhões, trezentos 
e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais 
e vinte e um centavos). Abre-se o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para recurso conforme preceitua 
o art. 109, I “b” da Lei nº 8.666/93. 
Florianópolis/SC, 10 de maio de 2019. A Comissão.  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 222/FMS/2019 - 
Objeto: fornecimento de Material de Expediente; 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 
680/SMA/DSLC/2018; Contratada: INFOTRIZ 
COMERCIAL EIRELI - EPP; Valor: O valor global 
estimado da presente ATA é de R$ 9.030,00 (nove 
mil e trinta reais); Dotação: Funcional / 
Programática / Atividade: 2.627, no Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39.00 e na Fonte de Recursos: 82. 
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; Data de Assinaturas: 30/04/2019; 
Nome das partes que assinaram: Ordenador do 
Fundo: Carlos Alberto Justo da Silva, e pela 
empresa: Sra. Camila de Oliveira Besen. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 217/FMS/2019 - 
Objeto: a prestação de serviços de saúde para 
promover a linha de cuidado da Pessoa com 
Doença Renal Crônica com ou sem Terapia Renal 
Substitutiva  (TRS) aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS); Número e Modalidade da 
Licitação: Termo de  Inexigibilidade de Licitação 
236/SMA/DSLC/2019; Contratada: CLINIRIM – 
CLÍNICA DO RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL LTDA; 
Valor: O valor mensal do teto financeiro valor do 
Fundo de Ações Estratégicas e Compensações FAEC 
– Bloco da Média e Alta Complexidade - MAC será 
de até R$ 368.282,29 (trezentos e sessenta e oito 
mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove 
centavos); Dotação: Projeto/Atividade: 4.178, e 
pelo elemento de despesa: 3.3.90.39, Fontes de 
Recursos: 082 / 2.012 / 2.115; Vigência: O prazo do 
contrato terá vigência a partir da data de 
assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo 
ser prorrogado através de Termos Aditivos; Data 
de Assinatura: 28/04/2019; Nome das partes que 
assinaram: Ordenador do Fundo: Carlos Alberto 
Justo da Silva, e pela empresa: Sr. Sidney Pereira 
Dachi. 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
078/PMF/SMS/FMS/2019. OBJETO: oportunizar 
atenção integral à saúde da pessoa ostomizada 
moradora do Município de Florianópolis. DO 
SERVIÇO: Prestar serviços de atenção junto às 
pessoas ostomizadas e seus familiares, para 
favorecer a solução de problemas físicos, 
emocionais e sociais decorrentes da intervenção 
cirúrgica, denominada ostomia, prestando 
orientações para até 30 pessoas/mês sobre a 
correta utilização das bolsas de ostomia e demais 
acessórios, realizando o acompanhamento da 
adesão ao tratamento e ao autocuidado até 25 
pessoas/mês e promovendo uma palestra mensal 
para até 40 pessoas disseminando conhecimentos 
que auxiliem no entendimento/adaptação das 
mudanças no âmbito da saúde, atenção e 
autocuidado. PARCEIRAS: Prefeitura Municipal de 
Florianópolis com interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal 
de Saúde e a ASSOCIAÇÃO DA PESSOA 
OSTOMIZADA DA REGIONAL FLORIANÓPOLIS – 
ARPO, CNPJ sob o nº 07.882.010/0001-47. 
VIGÊNCIA: De 01 de abril a 31 de dezembro de 
2019. DO VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 
dividido em 09 (doze) parcelas mensais, variáveis 
conforme cronograma financeiro apresentado no 
plano de trabalho. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Projeto/Atividade 4175 - Gestão de Parcerias da 
Atenção Básica e 4178 - Gestão de Parcerias e 
Contratualizações da Atenção Especializada. 
Elemento De Despesa: 3.3.50.41.00.00.00.82 – 
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Contribuições. Fonte 0082 – Recursos Próprios. 
DATA ASSINATURA: 29/04/2019. SIGNATÁRIOS: 
Carlos Alberto Justo da Silva, pela SMS/FMS e 
Edson Azevedo, pela OSC. 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
079/PMF/SMS/FMS/2019. OBJETO: 
desenvolvimento de campanhas informativas para 
prevenção da doença renal crônica e disseminação 
da cultura de doação de órgãos no Município de 
Florianópolis. DO SERVIÇO: Desenvolver 
campanhas informativas para prevenção da doença 
renal crônica e disseminação da cultura de doação 
de órgãos no Município de Florianópolis, sendo 8 
informativos mensais em redes sociais e 02 
campanhas de rua no ano de 2019. PARCEIRAS: 
Prefeitura Municipal de Florianópolis com 
interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, 
através do Fundo Municipal de Saúde e a 
ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIS DE SANTA 
CATARINA - APAR - CNPJ sob o nº 
01.804.261/0001-27. VIGÊNCIA: De 01 de abril a 31 
de dezembro de 2019. DO VALOR: R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais) dividido em 09 (dez) 
parcelas mensais, conforme cronograma financeiro 
apresentado no plano de trabalho. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  Projeto/Atividade 4175 - Gestão 
de Parcerias da Atenção Básica e 4178 - Gestão de 
Parcerias e Contratualizações da Atenção 
Especializada. Elemento De Despesa: 
3.3.50.41.00.00.00.82 – Contribuições. Fonte 0082 
– Recursos Próprios. DATA ASSINATURA: 
29/04/2019. SIGNATÁRIOS: Carlos Alberto Justo da 
Silva, pela SMS/FMS e Humberto Floriano Mendes, 
pela OSC. 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
080/PMF/SMS/FMS/2019. OBJETO: oportunizar 
atenção integral a saúde para as pessoas 
portadoras de hemofilia, von Willebrand e outras 
desordens hemorrágicas. DO SERVIÇO: Prestar até 
64 atendimentos por mês em fisioterapia, até 80 
atendimentos por mês em hidroterapia, 12 
atendimentos em psicoterapia, 12 visitas 
domiciliares aos hemofílicos e seus familiares a fim 
de verificar a adesão aos tratamentos e ofertar até 
06 transportes para acompanhamento de saúde 
para as pessoas portadoras de hemofilia, von 
Willebrand e outras desordens hemorrágicas. 
PARCEIRAS: Prefeitura Municipal de Florianópolis 
com interveniência da Secretaria Municipal de 
Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde e a 
ASSOCIAÇÃO DOS HEMOFÍLICOS DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - AHESC - CNPJ sob o nº 
78.664.109/0001-10. VIGÊNCIA: De 01 de março a 
31 de dezembro de 2019. DO VALOR: R$ 63.500,00 
(sessenta e três mil e quinhentos reais) dividido em 
10 (dez) parcelas mensais, conforme cronograma 

financeiro apresentado no plano de trabalho. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Projeto/Atividade 
4175 - Gestão de Parcerias da Atenção Básica e 
4178 - Gestão de Parcerias e Contratualizações da 
Atenção Especializada. Elemento De Despesa: 
3.3.50.41.00.00.00.82 – Contribuições. Fonte 0082 
– Recursos Próprios. DATA ASSINATURA: 
29/04/2019. SIGNATÁRIOS: Carlos Alberto Justo da 
Silva, pela SMS/FMS e Maisa Butemberg Vieira, 
pela OSC 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/FMAS/2019 – 
Objeto: Contratação de facilitador de oficina, 
Cassiana dos Reis Lopes, para ministrar as Oficinas 
“Oficina do Teatro do Oprimido” e “ Oficina Teatro 
de Rua”, no Centro de Referência para População 
de Rua - Centro POP, Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS Centro, Abrigo Centro e 
Casa de Passagem para Mulheres; Modalidade da 
Licitação: Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
121/SMA/DSLC/2019; Contratada: CASSIANA DOS 
REIS LOPES; Valor: O Valor da hora/aula é de R$ 
35,00 (trinta e cinco reais). O Valor Total do 
presente Contrato para 267 horas/aula é de R$ 
9.345,00 (nove mil, trezentos e quarenta e cinco 
reais); Vigência: Este Contrato terá vigência até 31 
de dezembro de 2019, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo unilateralmente pelo CONTRATANTE; 
Dotação: Projeto / Atividade: 2.102 / 2.247, no 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 e na Fonte de 
Recurso: 400; Data de Assinatura: 08/04/2019; 
Assinaturas: Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva, 
Ordenadora do Fundo Municipal de Assistência 
Social e o Sra. Cassiana dos Reis Lopes 

FUNDO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 206/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Bebedouros de Coluna para Garrafões de 
20 litros, 2 (duas) saídas, água gelada e natural, por 
meio de sistema eletrônico. Dia 28 de maio de 
2019, às 14h. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 
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AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 147/2019 - 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, pelo Decreto Municipal Nº 
17.799/2017, e por conveniência administrativa, 
RESOLVE: Art. 1º - Conceder autorização para 
dirigir veículos de pequeno porte pertencentes à 
frota da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
aos empregados listados na tabela abaixo: 

Matr. Nome 

3358 André Luiz Maestri 

3945 Eduardo José Coelho 

4674 Edson Tadeu de Oliveira 

6355 Bruno Vieira Luiz 
Art. 2º - A autorização concedida pelo Art. 1º desta 
Portaria poderá ser revogada a qualquer tempo, a 
critério do Diretor Presidente da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital. Art. 3º - Fixar a vigência 
desta portaria a partir da data de sua publicação. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. Márcio Luiz 
Alves Diretor Presidente 

PORTARIA Nº 148/2019 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Leis Complementares Nº 618/2017 
e 655/2018 e pelo Decreto Municipal Nº 
17799/2017, e por conveniência administrativa, 
RESOLVE: Art. 1º - Definir que o fiscal da Ata de 
Registro de Preços Nº 177/COMCAP/2019 será o 
ocupante da função gratificada de Gerente do 
Departamento de Manutenção e Transporte, cuja 
empresa contratada é a “Alberto Caio Tamborrino 
Importação e exportação – EPP.” e que tem como 
objeto a “Contratação de empresas fornecedoras 
de peças de reposição automotivas, novas, para os 
veículos pertencentes à frota da COMCAP. Os itens 
vencidos pela referida contratada foram os de Nº 
1.1 – Tabela Referencial 3_RHO; 1.2 – Tabela 
Referencial Bosch; 1.3 – Tabela Referencial Cinpal 
Rex Transmissão; 1.4 – Tabela Referencial DNI; 1.5 
– Tabela Referencial Echlin; 1.6 – Tabela 
Referencial Gates; 1.7 – Tabela Referencial GF 
Autopeças; 1.8 – Tabela Referencial IKRO; 1.9 – 
Tabela Referencial Knorr Válvulas; 1.10 – Tabela 
Referencial Master Freios; 1.11 – Tabela 
Referencial Nakata Suspensão e Direção; 1.12 – 
Tabela Referencial Prestolite; 1.14 – Tabela 

Referencial SKF; 1.15 – Tabela Referencial Urba; 
1.16 – Tabela Referencial VDO; 1.17 – Tabela 
Referencial Wiltec; 1.18 – Tabela Referencial 
Amortecedores Monroe; 1.19 – Tabela Referencial 
Cabovel; 1.20 – Tabela Referencial Controil 
Freios; 1.21 – Tabela Referencial Dyna; 1.22 – 
Tabela Referencial Federal Mogul; 1.23 – Tabela 
Referencial Gauss; 1.24 – Tabela Referencial 
Granero; 1.25 – Tabela Referencial Indebras; 1.26 – 
Tabela Referencial Kostal; 1.28 – Tabela Referencial 
NGK; 1.29 – Tabela Referencial Rainha das 7; 1.30 – 
Tabela Referencial Rodafuso Parafusos; 1.31 – 
Tabela Referencial Sthal; 1.32 – Tabela Referencial 
Valeo Elétrica; 1.33 – Tabela Referencial 
Visconde; 1.34 – Tabela Referencial Zen; 1.35 – 
Tabela Referencial Arteb; 1.36 – Tabela Referencial 
Carto; 1.39 – Tabela Referencial Fras-Le 
Freios; 1.40 – Tabela Referencial Gbusch; 1.41 – 
Tabela Referencial Hella Elétrica; 1.42 – Tabela 
Referencial Jahu Coxins; 1.43 – Tabela Referencial 
Marcas Diversas; 1.44 – Tabela Referencial Tem 
Elétrica; 1.45 – Tabela Referencial NSK; 1.46 – 
Tabela Referencial Renard; 1.47 – Tabela 
Referencial Sabó Retentores e Juntas; 1.48 – Tabela 
Referencial Suportes Rei; 1.49 – Tabela Referencial 
Valeo Embreagem; 1.50 – Tabela Referencial 
Wabco; 1.51 – Tabela Referencial ZF; 1.52 – Tabela 
Referencial Axios; 1.53 – Tabela Referencial Cibié; 
1.54 – Tabela Referencial Delphi; 1.56 – Tabela 
Referencial Frum; 1.57 – Tabela Referencial 
Genérica; 1.58 – Tabela Referencial Kruger; 1.59 – 
Tabela Referencial Knorr Remanufaturado; 1.60 – 
Tabela Referencial Marília; 1.61 – Tabela 
Referencial Nakata Motor; 1.62 – Tabela 
Referencial Osram; 1.63 – Tabela Referencial 
Reserplastic; 1.64 – Tabela Referencial Siemmens; 
1.65 – Tabela Referencial TC Chicotes; 1.66 – 
Tabela Referencial VDO 2; 1.67 – Tabela 
Referencial Wapsa; 1.68 – Tabela Referencial 
ZM; 1.69 – Tabela Referencial Dana; 1.70 – Tabela 
Referencial Eaton Transmissão; 1.71 – Tabela 
Referencial Euroricambi; 1.72 – Tabela Referencial 
Luk; 1.73 – Tabela Referencial Mahle; 1.74 – Tabela 
Referencial Meritor; 1.75 – Tabela Referencial 
Shermann; 1.76 – Tabela Referencial DNI Reles; 
1.77 – Tabela Referencial Hella Lampadas; 1.78 – 
Tabela Referencial Palhetas; 1.79 – Tabela 
Referencial Sinalsul Lanternas; 1.80 – Tabela 
Referencial Unifap. Art. 2º - Definir que o fiscal da 
Ata de Registro de Preços Nº 204/COMCAP/2019 
serão os empregados Daniel Sérgio dos Santos – 
matr. 7801 e Telmo Vinício Honorato – matr. 1903, 
cuja empresa contratada é a “D & S Comércio e 
Serviços Ltda. ME.” e que tem como objeto a 
“Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de ferramentas para viabilizar a 
manutenção da frota própria da COMCAP.”. Os 
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itens vencidos pela referida contratada foram os de 
Nº 01 – Cabo de Força T; 02 – Multímetro 
Automotivo; 03 – Desforcímetro Multiplicador de 
Torque de 1 Polegada; 06 – Cabo de Bateria Extra 
Flex ”Tipo Solda”. Art. 3º - Fixar a vigência desta 
portaria a partir da data de sua publicação. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. Márcio Luiz 
Alves Diretor Presidente 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/COMCAP/2019; 
Objeto: Contratação de empresa para a execução 
de reforma da Estação de Transbordo do Itacorubi; 
Número e Modalidade da Licitação: Tomada de 
Preços nº 090/SMA/DSLC/2019; Contratada: RDG 
CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP; Valor: O valor do 
presente Contrato a preços iniciais é de R$ 
208.992,32 (duzentos e oito mil, novecentos e 
noventa e dois reais e trinta e dois centavos), fixo e 
irreajustável, sendo R$ 156.726,00 (cento e 
cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e seis reais) 
referente a material e R$ 52.266,32 (cinquenta e 
dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e 
dois centavos) referente a mão de obra,  conforme 
quadro de quantidades e preços unitários anexos, 
parte integrante. Vigência: O prazo de vigência do 
Contrato será de 06 (seis) meses a partir da 
assinatura do referido instrumento e estende-se 
até o momento em que as partes cumprirem suas 
obrigações. Dotação: Projeto/ Atividade: 2.921, no 
Elemento de Despesas: 4.4.90.51, na Fonte de 
Recursos: 080. Data de Assinaturas: 07/07/2019; 
Nome das partes que assinaram: Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, o Sr. Márcio Luiz Alves, e pela empresa: 
Sr. José Murilo Rosa. 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 029/COMCAP/2019 – AUTARQUIA DE 
MELHORAMENTOS DA CAPITAL   x  EMPRESA  
MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. 
(Consultar o termo na íntegra, ao final desta 
edição) 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS 

PORTARIA Nº 0155/2019 - O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da 
Lei Complementar 468/2013, considerando o que 
consta no processo nº 001423/2019 e com base no 
art. 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal com a 
redação dada pela Emenda Constitucional 41 de 
31/12/03, art. 6°, § 1°, inciso I e art. 63, inciso I, da 

Lei Complementar n. 349 de 27/01/2009. RESOLVE: 
Art. 1º Art. 1º Conceder Pensão Vitalícia a CID 
MIGUEL DO NASCIMENTO, viúvo da servidora 
inativa Humbelina Vieira do Nascimento, matrícula 
03514-9, falecida em 24/10/2018, no valor 
correspondente a totalidade dos proventos da ex-
servidora, na forma da lei, a contar de 12/03/2019, 
data do requerimento administrativo, sendo o 
benefício revisto na mesma proporção e na mesma 
data definida para o Regime Geral de Previdência 
Social. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
ALECSANDRO DE SOUZA BARRETO Chefe de 
Benefícios MARCELO PANOSSO MENDONÇA 
Superintendente. 

PORTARIA Nº 00168/2019 - O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da 
Lei Complementar 468/2013, e considerando o que 
consta no processo nº 002541/2018. RESOLVE: Art. 
1º RETIFICAR a Portaria n. 0367/2018, que 
aposentou a servidora SILVANA MIRIAM ASSIS, 
matrícula 44847-8, quanto ao adicional por tempo 
de serviço. ONDE SE LÊ: “... 08 (oito) triênios de 6% 
(seis por cento) e 01 (um) triênio a 3% (três por 
cento)...”. LEIA-SE: “... 04 (quatro) triênios de 6% 
(seis por cento) e 05 (cinco) triênios de 3% (três por 
cento)...”.  Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.  Florianópolis, 10 de Maio 
de 2019. ALECSANDRO DE SOUZA BARRETO Chefe 
de Benefícios MARCELO PANOSSO MENDONÇA 
Superintendente. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº79/IPREF/2019 - 
Objeto: O presente contrato tem por objeto a 
prestação, pelos CORREIOS, de serviços e vendas 
de produtos, que atendam às necessidades da 
CONTRATADA, mediante adesão deste Instrumento 
contratual que, individualmente, caracteriza cada 
modalidade envolvida. Modalidade de Licitação: 
Dispensa de Licitação nº 712/SMA/DSLC/2018; 
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS, Valor: O Valor do presente Contrato 
a preços iniciais é de R$ 12.000,00(doze mil reais); 
Vigência: A Vigência do Contrato é de 12 (doze) 
meses e se inicia com a assinatura do referido, 
prorrogável mediante justificativa fundamentada; 
Dotação: Funcional / Programática / Atividade: 
4941, no Elemento de Despesa: 3.3.90.39, e na 
Fonte de Recursos: 69; Data de Assinatura: 
05/11/2018; Nome das partes que assinaram: 
Marcelo Panosso Mendonça – Superintendente,  e 
pela empresa Sr. Marciano da Silva Vieira. 
Florianópolis, 10 de maior de 2019. 
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INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES DE 

FLORIANÓPOLIS 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 210/IGEOF/2019 – 
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a 
contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva de elevador (sem fornecimento de peça), 
para atender as necessidades do Instituto de 
Geração de Oportunidades de Florianópolis; 
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 
864/SMA/DSLC/2018; Contratada: ELEVACON 
ELEVADORES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
LTDA - EPP; Valor: O valor total do presente 
Contrato é de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e 
oitenta reais);   Vigência: O prazo de vigência deste 
Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 
termos da lei 8.666/93; Dotação: 
Projeto/Atividade: 2.025; pelo elemento de 
despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recurso: 80; Data de 
Assinatura: 24/04/2019; Assinaturas: Sr. Yan 
Oliveira dos Santos, pelo Instituto de Geração de 
Oportunidades de Florianópolis - IGEOF e pela 
empresa o Sr. José Nilton Goes. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

RESOLUÇÃO N. 2.353, DE 2019 - CONCEDE 
MEDALHA BEATA JOANA DE GUSMÃO A Câmara 
Municipal de Florianópolis aprovou e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1 
Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão 
à Senhora Nesi Brina Furlani. Art. 2° Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação. Câmara 
Municipal de Florianópolis, em 7 de maio de 2019. 
Vereador Roberto Katumi Oda-Presidente 

ATO DA PRESIDÊNCIA N. 042, DE 10 DE MAIO DE 
2019 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: Art. 1º DETERMINAR que o pagamento 
dos valores correspondentes ao benefício do Vale 
Alimentação, destinados aos servidores desta 
Câmara Municipal, deve acontecer, 
impreterivelmente, no último dia útil de cada mês. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor a partir de 08 de 
maio de 2019. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 10 de maio de 2019. Vereador 
ROBERTO KATUMI ODA – Presidente 
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ANEXOS 
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Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Secretaria Municipal da Casa Civil 
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ANEXO I-A 
 

Total de Vagas Preenchidas por Empregados Públicos (Celetistas) - Em Extinção 

Administrador 4 

 

Frentista 1 

Advogado 3 

 

Gari 419 

Analista de Sistemas 2 

 

Jornalista 1 

Artífice 4 

 

Lavador 1 

Assistente Administrativo 21 

 

Lubrificador 3 

Assistente Social 1 

 

Mecânico II 18 

Atendente de Enfermagem 1 

 

Médico do Trabalho 2 

Auxiliar de Laboratório 1 

 

Monitor Comunitário 2 

Auxiliar Administrativo 32 

 

Motorista 172 

Auxiliar de Cozinha 3 

 

Operador de Maquina I 5 

Aux. Enfermagem do Trabalho 4 

 

Operador de Maquina II 6 

Auxiliar de Manutenção 17 

 

Operador de Máquinas 3 

Auxiliar Operacional 792 

 

Pintor Veículo 3 

Auxiliar de Serviços Gerais 7 

 

Psicólogo 2 

Bibliotecária 1 

 

Recepcionista 5 

Borracheiro 4 

 

Reprógrafo 1 

Chapeador 6 

 

Soldador 4 

Contador 4 

 

Técnico de Man. e Sup. de Inform. 1 

Coordenador de Serviços 2 

 

Técnico Administrativo 17 

Datilógrafo 1 

 

Técnico em Agrimensura 6 

Desenhista 1 

 

Técnico de Contabilidade 11 

Digitador 1 

 

Técnico de Edificações 5 

Economista 2 

 

Técnico de Estradas 1 

Eletricista de Veículo 5 

 

Técnico em Mecânica 4 

Engenheiro Agrônomo 1 

 

Técnico em Saneamento 3 

Engenheiro Civil 2 

 

Tec. em Seg. do Trabalho 5 

Engenheiro Mecânico 1 

 

Telefonista 2 

Engenheiro Sanitarista 6 

 

Torneiro Mecânico 2 

Eng. de Seg. do Trabalho 2 

 

Vigia 2 

Total 1638 
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ANEXO I-B 

 

Quadro de Vagas Livres 

Cargo Vagas Livres 

Administrador 0 

Advogado 0 

Assistente Administrativo 28 

Assistente Social 0 

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 0 

Auxiliar de Manutenção 7 

Contador 2 

Economista 0 

Eletricista de Veículos 0 

Engenheiro Civil 0 

Engenheiro Sanitarista  6 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 0 

Gari de Limpeza Pública 62 

Gari de Coleta 77 

Mecânico  3 

Médico do Trabalho 0 

Motorista - 8 Horas 27 

Motorista - 6 Horas 0 

Psicólogo 0 

Soldador 0 

Técnico em Manutenção Suporte em Informática 2 

Técnico em Mecânica 4 

Técnico em Saneamento 21 

Técnico em Segurança do Trabalho 0 

Torneiro Mecânico 0 

Total 239 
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ANEXO I-C 

Quadros Limite de Vagas 

Cargo Total de Vagas 

Administrador 4 

Advogado 3 

Assistente Administrativo 98 

Assistente Social 1 

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 4 

Auxiliar de Manutenção 31 

Contador 6 

Economista 1 

Eletricista de Veículos 4 

Engenheiro Civil 1 

Engenheiro Sanitarista  12 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 2 

Gari de Limpeza Pública 854 

Gari de Coleta 496 

Mecânico  21 

Médico do Trabalho 2 

Motorista - 8 Horas 154 

Motorista - 6 Horas 38 

Psicólogo 1 

Soldador 4 

Técnico em Manutenção Suporte Em Informática 3 

Técnico em Mecânica 8 

Técnico em Saneamento 24 

Técnico em Segurança do Trabalho 4 

Torneiro Mecânico 2 

Total 1778 
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ANEXO I-D 
 

Quadro de Equivalências de Cargos Celetistas e Estatutários da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

(Somente para fins de criação de novas vagas para cargos estatutários) 

Cargo Celetista (Atual) Cargo Estatutário 

Administrador Administrador 

Advogado Advogado 

Analista de Sistemas Técnico em Manut. Suporte em Inform. 

Artífice Gari de Limpeza Pública 

Assistente Administrativo Assistente Administrativo 

Assistente Social Assistente Social 

Atendente de Enfermagem - 

Auxiliar de Laboratório - 

Auxiliar Administrativo Assistente Administrativo 

Auxiliar de Cozinha Gari de Limpeza Pública 

Aux. Enfermagem do Trabalho Aux. de Enfermagem do Trabalho 

Auxiliar de Manutenção Auxiliar de Manutenção 

Auxiliar Operacional Gari de Limpeza Pública 

Auxiliar de Serviços Gerais Gari de Limpeza Pública 

Bibliotecária - 

Borracheiro Auxiliar de Manutenção 

Chapeador Auxiliar de Manutenção 

Contador Contador 

Coordenador De Serviços Gari de Limpeza Pública 

Datilografo - 

Desenhista - 

Digitador - 

Economista Economista 

Eletricista de Veículos Eletricista de Veículos 

Engenheiro Agrônomo - 

Engenheiro Civil Engenheiro Civil 

Engenheiro Mecânico - 

Engenheiro Sanitarista Engenheiro Sanitarista  

Engenheiro de Seg. do Trabalho Engenheiro de Seg. do Trabalho 

Frentista Auxiliar de Manutenção 

Gari Gari De Coleta 

Jornalista - 

Lavador Auxiliar de Manutenção 

Lubrificador Auxiliar de Manutenção 

Mecânico II Mecânico  

Médico do Trabalho Médico do Trabalho 
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Monitor Comunitário - 

Motorista Motorista 

Operador de Máquina I Motorista 

Operador de Maquina II Motorista 

Operador de Máquinas Motorista 

Pintor Veículo Auxiliar de Manutenção 

Psicólogo Psicólogo 

Recepcionista - 

Reprógrafo - 

Soldador Soldador 

Técnico de Man. e Sup. de Inform. Técnico em Manut. Suporte em Inform. 

Técnico Administrativo Assistente Administrativo 

Técnico em Agrimensura - 

Técnico de Contabilidade - 

Técnico de Edificações - 

Técnico de Estradas - 

Técnico em Mecânica - 

Técnico em Saneamento Técnico em Saneamento 

Técnico em Seg. do Trabalho Técnico em Seg. do Trabalho 

Telefonista - 

Torneiro Mecânico Torneiro Mecânico 

Vigia - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXO REFERENTE A LEI. C. 663/2019 ) 
13/05/2019

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2435

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                  CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062

http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/
mailto:gabinete@pmf.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmf.sc.gov.br


 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Secretaria Municipal da Casa Civil 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Site: www.pmf.sc.gov.br – e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br 

Telefones: (48) 3251.6066 e Fax: (48) 3251.6089 

ANEXO II 

 
 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

A – Administrador 

Requisitos: 
I - graduação em 

Administração; e 

II - registro no 

Órgão de Classe. 

  

Sumário: 
Pesquisar, estudar, 

analisar, interpretar, 

planejar, elaborar, 

organizar, 

coordenar e 

controlar o 

gerenciamento de 

políticas, planos, 

programas, 

projetos, editais, 

contratos, nas áreas 

de administração 

geral, de 

suprimentos, de 

recursos humanos, 

tecnológica, de 

informação, de 

organização, 

sistema e métodos, 

de mercadologia e 

financeira. 

Atribuições: 
I - estudar, sugerir e/ou alterar práticas administrativas, por meio de 

levantamentos e análises das características da Autarquia, dos recursos 

disponíveis e das rotinas dos serviços existentes; 

II - planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, de 

recursos humanos, de suprimentos e financeiros, estabelecendo princípios, 

normas, regulamentos e funções nestas áreas; 

III - avaliar viabilidade de projetos, identificar fontes de recursos, dimensionar 

amplitude de programas e projetos, traçar estratégias de implementação, 

reestruturar atividades administrativas, coordenar e monitorar programas e 

projetos; 

IV - desenvolver trabalhos técnicos, científicos e de pesquisas, nas diversas 

áreas da administração; 

V - estudar, pesquisar e propor métodos e rotinas de simplificação e 

racionalização dos serviços e respectivos planos de aplicação; 

VI - analisar os resultados da implantação dos novos métodos de trabalho, 

efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, 

corrigindo distorções, avaliando desempenhos e replanejando o serviço 

administrativo; 

VII - estabelecer metodologia de avaliação, definir indicadores e padrões de 

desempenho, avaliar resultados, preparar relatórios e reavaliar indicadores; 

VIII - elaborar manuais, normas, procedimentos, regulamentos e demais 

instrumentos administrativos, acompanhados desde a fase de aprovação, até 

sua implantação; 

IX - acompanhar o desenvolvimento da estrutura administrativa da Autarquia, 

verificando o funcionamento de seus órgãos, propondo alterações, quando 

necessário, e atualizando-a em função de modificações ocorridas; 

X - promover a racionalização e modernização administrativa, simplificando 

os fluxos e rotinas da Autarquia, bem como a elaboração e padronização de 

documentos e formulários; 

XI - elaborar editais e gerenciar contratos; 

XII - elaborar e analisar relatórios; 

XIII - prestar assistência, assessoria e consultoria às unidades orgânicas da 

Autarquia; 

XIV - utilizar recursos de informática na realização de relatórios, a fim de 

auxiliar na tomada de decisão; 

XV - gerenciar materiais, recursos humanos, patrimônio, informações, 

recursos financeiros e orçamentários, sistemas, processos, recursos 

tecnológicos e arbitrar em decisões administrativas para que sejam alcançadas 

metas definidas; 

XVI - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XVII - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou correlatas 

à função, conforme legislação do exercício profissional. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital  

B – Advogado 

Requisitos: 
I - graduação em 

Direito; e 

II - registro no 

Órgão de Classe. 

Sumário:  
Executar e 

representar 

atividades de 

natureza jurídica 

na defesa, proteção 

Atribuições: 
 I - pesquisar, estudar, analisar, interpretar, planejar, coordenar e controlar os 

trabalhos no campo jurídico; 

II - orientar e/ou executar pesquisas, análises e interpretações da legislação e 

regulamentos em vigor para solução de problemas complexos de natureza 

jurídico-legal; 
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e assessoramento 

dos interesses da 

Autarquia 

 

 

 

III - orientar e/ou assessorar inquéritos e sindicâncias, preparar petições e/ou 

contestações judiciais, minutas de contratos, convênios e congêneres, 

procurações e demais documentos de cunho legal; 

IV - estudar matéria jurídica, consultando códigos, leis, jurisprudências e 

outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável; 

V - preparar a defesa, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o 

procedimento adequado para apresentá-la em juízo; 

VI - acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo seu 

andamento por meio de petições específicas, para garantir seu trâmite legal 

até decisão final do litígio; 

VII - representar, a Autarquia em juízo, comparecendo às audiências e 

fazendo sua defesa;  

VIII - redigir ou elaborar documentos jurídicos, minutas e informações sobre 

questões de natureza administrativa, ambiental, civil, trabalhista, penal ou 

outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequada ao assunto em 

questão; 

IX - orientar os empregados com relação aos seus direitos e às obrigações 

legais; 

X - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XI - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou correlatas à 

função, conforme legislação do exercício profissional. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

C – Assistente Administrativo 

Requisitos: 
I - ensino médio 

completo. 

 

Sumário:  
Executar e controlar 

atividades de rotina 

administrativa 

dentro de sua área 

de atuação, 

auxiliando 

atividades de 

estudos e execução 

de projetos, bem 

como serviços 

especializado que 

exigem 

conhecimento 

técnico e/ou 

administrativo, em 

atendimento às 

necessidades da 

Autarquia.  

Atribuições: 
 I - realizar atividade e auxiliar a gerência da área nos trabalhos 

administrativos e tarefas específicas dos departamentos da Autarquia: 

Recursos Humanos, Administrativo Financeiro, Contabilidade, Limpeza 

Pública, Coleta de Resíduos Sólidos, Técnico, Serviços Gerais, Manutenção e 

Transportes, Assessorias e outros; 

II - atender ao público interno e externo em geral, diretamente ou por outros 

meios de comunicação, recebendo e prestando informações; 

III - preparar e realizar relatórios, planilhas, gráficos e cálculos, utilizando 

computadores, redes e outros equipamentos; 

IV - elaborar documentos diversos, assistindo e auxiliando no andamento das 

atividades diárias dos departamentos da Autarquia; 

V - participar de projetos e comissões em geral, secretariando e servindo como 

membro, quando solicitado; 

VI - analisar normas, instruções e regulamentos, buscando o aperfeiçoamento 

dos processos e atividades da Autarquia; 

VII - acompanhar processos/atividades em sua área de atuação; 

VIII - organizar arquivos, fichários, manuais, boletins e formulários, zelando 

pela sua conservação; 

IX - efetuar registros e cadastros; 

X - executar serviços externos conforme orientação da gerência; 

XI - participar, promover, auxiliar na implantação de programas de 

treinamento na Autarquia; 

XII - auxiliar na organização e promoção de eventos; 

XIII - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou correlatas à 

função; 

XIV - executar e controlar rotina administrativa: organizar rotina diária, 

elaborar e protocolar documentos administrativos, emitir documentos 

diversos, conferir documentos, acompanhar validade de documentos legais, 

solicitar informações, acompanhar e adequar as atividades à legislação 

vigente, efetuar cálculos, controlar atividades por meio de dados estatísticos, 

executar serviços de apoio administrativo, elaborar prestações de conta, 

fornecer informações para auditorias, elaborar cronogramas, fluxograma e 
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organograma, arquivar documentos e atualizar cadastro geral; 

XV - realizar atividades em recursos humanos: auxiliar na montagem e 

divulgação de processo seletivo, participar da elaboração e aplicação de 

provas de seleção, participar da correção e divulgar resultados da prova do 

processo seletivo, participar da avaliação de currículo, viabilizar processo de 

admissão, conferir frequência, controlar benefícios concedidos, afastamentos e 

férias de empregados, calcular férias, controlar transferência de empregados, 

lançar informações na base de dados da folha de pagamentos, conferir 

lançamentos da folha de pagamento, encaminhar crédito bancário da folha de 

pagamentos, disponibilizar holerite, gerar informações e guias para 

recolhimento de encargos sociais, coletar informações para rescisão 

contratual, efetuar cálculos rescisórios, participar do processo de homologação 

de rescisão contratual, prestar informações acerca de direitos trabalhistas, 

assessorar em atividades de treinamento e desenvolvimento e organizar 

propostas de treinamentos; 

XVI - intermediar mão de obra para colocação e recolocação: entrevistar 

candidato, cadastrar candidato, contatar empresas, captar vagas, analisar 

exigências para ocupação de vagas, pré-selecionar candidatos, convocar 

candidatos, aptos a ocuparem vaga, acompanhar processos seletivos até a 

finalização, proceder a entrada no processo de seguro desemprego; 

XVII - atuar na área de compras: Efetuar cadastramento de fornecedores, 

solicitar cotação de preços, organizar processos de contratação de serviços e 

produtos, pesquisar situação legal da empresa, solicitar atestado de saúde 

ocupacional dos empregados das empresas terceirizadas, verificar certidão 

negativa do FGTS e INSS, comprar serviços e produtos, participar de 

comissões de licitação e participar da elaboração e da divulgação de editais de 

licitação, auxiliar na realização de licitações e outro meios utilizados para 

aquisições de materiais e contratação de serviços, emitir convites e dispensas 

de licitações, emitir e controlar contratos; 

XVIII - assessorar área de venda: precificar produtos, fornecer cotações de 

preços, recomendar margem de desconto, contatar clientes, orientar clientes, 

divulgar informações em veículos diversos e acompanhar venda e pós-venda; 

XIX - executar atividades nas áreas fiscal e financeira: destinar recursos 

orçamentários, elaborar notas de empenho, aplicar legislação para fins de 

recolhimento, fiscalizar recolhimento de encargos públicos de firmas 

terceirizadas, controlar documentação de serviços terceirizados ao longo do 

contrato, conferir processos licitatórios, classificar elementos de despesas, 

administrar despesas com fundo fixo, executar serviços de caixa e tesouraria, 

controlar fluxos de documentos fiscais, participar da movimentação e controle 

de estoques, controlar ativo fixo e conferir recebimento de materiais; e 

XXI - cumprir as Normas de Segurança e usar os Equipamentos de Proteção 

Individuais para a atividade desenvolvida. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

D – Assistente Social 

Requisitos: 

I - graduação em 
Serviço Social; e 
II - registro no 
Órgão de Classe. 
 

Sumário:  
Participar da 

elaboração e 

execução das 

políticas de serviço 

social e de 

desenvolvimento de 

recursos humanos da 

Autarquia, 

planejando, 

executando e 

avaliando trabalho na 

área de: saúde, 

Atribuições: 

 I - implementar formas de participação dos 

empregados nas atividades da Autarquia, dentro de 

sua estrutura formal (poder decisório, no planejamento 
e execução das atividades) e na estrutura informal 

(Associação, Grêmio, Grupos de Trabalho, Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA));  

II - encaminhar ou acompanhar empregados ao serviço 

de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho da 

Autarquia, Pronto Socorros e Emergência de Hospitais, 
sempre que necessário; 

III - prestar orientação sobre seguridade social, 
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família, trabalho, 

habitação e 

previdência, tanto em 

relação à 

comunidade, quanto 

ao empregado, por 

meio de atuação com 

grupos e/ou 

atendimento 

individualizado 

 

orçamento familiar, educação sanitária, utilização do 

lazer e dos recursos comunitários dentro e fora da 

Autarquia; 

IV - realizar visitas domiciliares, hospitalares e nas 
unidades de trabalho, para constatação, 

acompanhamento, estudo e análise de casos sociais; 

V - estudar, levantar e relatar as causas psico-sociais 

dos acidentes de trabalho, encaminhando pareceres ao 

conhecimento da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), bem como outras matérias 
necessárias e solicitadas, respeitadas as normas legais 

e internas; 

VI - acompanhar casos de afastamento do trabalho, por 

motivo de saúde, absenteísmo, que envolvam situações 

de ordem social; 

VII - propiciar o entrosamento e o estabelecimento de 
convênios com instituições da comunidade; 

VIII - promover palestras e cursos de educação em 

saúde, visando treinamento e orientação aos 

empregados da Autarquia, inerentes às áreas do 

serviço social; 

IX - orientar os empregados afetados em seu equilíbrio 
emocional, baseando-se no conhecimento sobre a 

dinâmica psico-social de comportamento e aplicando a 

técnica do serviço social para conseguir a harmonia do 

empregado ao meio social; 

X - organizar e executar programas de serviço social na 

Autarquia, realizando atividades de caráter educativo, 
recreativo, assistência à saúde e outras para facilitar a 

integração dos trabalhadores dos diversos tipos de 

ocupações e contribuir para melhorar as relações 

humanas da Autarquia; 

XI - assistir às famílias dos empregados nas suas 

necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes 
suporte material, educacional, médico e de outra 

natureza; 

XII - identificar os problemas e fatores que interferem a 

utilização da potencialidade dos empregados, 

analisando suas causas com vistas a um maior 
rendimento nas atividades desenvolvidas; 

XIII - manter contatos com profissionais especializados 

em outras áreas relacionadas a problemas humanos, 

intercambiando informações, a fim de obter novos 

subsídios para elaboração de diretrizes e programas de 

ação social com orientação e reabilitação profissional, 
prevenção ao alcoolismo e outras drogas, 

aposentadoria, auxílio-doença, acidente do trabalho e 

outros; 

XIV - desempenhar outras tarefas de competência do 

Assistente Social, conforme legislação do exercício 
profissional; e 

XV - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs 

para a atividade desenvolvida. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

E – Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 
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Requisitos: 

I - 2°Grau 

Profissionalizan
te em Técnico 

de Enfermagem 

e curso de 

Especialização 

em Técnico de 

Enfermagem do 
Trabalho; e 

II - registro no 

Órgão de Classe 

e experiência 

mínima de um 
ano. 
 

Sumário:  
Realizar serviços 

de enfermagem, 

participar de 

campanhas 

visando prevenção 

de doenças , bem 

como prestar 

assistência ao 

Médico do 

Trabalho. 

 

Atribuições: 
 I - assistir ao médico, auxiliando-o no ambiente ambulatorial. 

II - auxiliar na realização do exame biométrico; 

III - fazer curativos, aplicar injeções tanto no ambulatório da Autarquia 

como em domicílio, quando solicitado e autorizado pela chefia; 

IV - controlar e administrar medicamentos que se encontram à disposição 

do ambulatório, conforme orientação médica, aos empregados da 

Autarquia; 

V - orientar e controlar os empregados da Autarquia em casos de 

doenças e parasitoses transmissíveis; 

VI - programar e executar cursos de reciclagem sobre noções de saúde, 

higiene e primeiros socorros, e outros de área afim; 

VII - assessorar e/ou participar da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA); 

VIII - acompanhar e controlar os exames médicos periódicos, 

conforme normas legais e internas da Autarquia; 

IX - manter contatos com os órgãos da Previdência Social, quando 

necessário e autorizado pela chefia; 

X - manter, orientar e zelar pela manutenção do ambulatório médico da 

Autarquia, bem como limpeza e higiene das roupas, equipamentos, 

instrumentos e utensílios médicos; 

XI - emitir relatórios das atividades desenvolvidas, em documentos 

próprios, conforme instruções da chefia; 

XII - realizar inspeções sanitárias e ambientais nos locais de trabalho e 

promover o treinamento em primeiros socorros e outros que se façam 

necessários; 

XIII - encaminhar os casos graves, quando necessário , à instituições 

hospitalares e sempre que possível acompanhar o empregado; 

XIV - organizar campanhas de vacinação, orientando a seleção da 

população trabalhadora e o tipo de vacina a ser aplicada para prevenir 

doenças; 

XV - elaborar relatórios diários e mensais de atendimentos, atestados 

médicos e administração de medicamentos; 

XVI - realizar controle de absenteísmo, visando detectar suas causas, 

auxiliando com isso as autoridades médicas; 

XVII - recepcionar os empregados quando da utilização do setor médico ; 

XVIII - atender telefonema, prestando informações, com objetivo de 

agilizar as atividades inerentes ao cargo; 

XIX - orientar os empregados nos procedimentos quando da necessidade 

de utilização do sistema de saúde externo; 

XX - recepcionar e conferir os atestados médicos, encaminhando o 

empregado, ao profissional adequado; 

XXI - recepcionar o empregado acidentado no SESMT para avaliação do 

acidente bem como encaminhar para emissão da CAT; 

XXII - participar juntamente com outros profissionais do levantamento das 

condições de trabalho referente a sua área de atuação ;  

XXIII - atender os empregados da Autarquia portadores de atestados 

médicos; 

XXIV - manter arquivo de prontuário dos empregados da Autarquia; 

XXV - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XXVI - desempenhar outras atividades correlatas. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

F – Auxiliar de Manutenção 

Requisitos: 
I - o cargo requer do 

ocupante ensino 

Sumário:  
Executar, sob 

supervisão 

Atribuições: 
I - auxiliar o mecânico, torneiro-mecânico, soldador, chapeador, pintor e 

eletricista de veículos em suas atividades laborais; 
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fundamental completo 

e experiência 

profissional de um 

ano. 

 

permanente, 

serviços auxiliares 

de manutenção e 

pequenos reparos 

dos veículos, 

máquinas e 

equipamentos da 

Autarquia; 

- executar reparos 

nos diversos tipos 

de pneus e câmaras 

de ar usados em 

veículos e 

máquinas da 

Autarquia, com 

auxílio de 

equipamentos 

apropriados; e 

- executar serviços 

de lubrificação em 

veículos, máquinas 

e equipamentos, 

trocando ou 

completando níveis. 

II - executar serviços elementares de montagem, desmontagem, consertos 

e reparos em geral, instalações de peças e parafusos; 

III - furar, desbastar, lixar peças, transportar e recolher ferramentas, 

materiais, instrumentos e equipamentos de trabalho;  

IV - executar abastecimento de veículos no posto de combustível; 

V - operar equipamentos do tipo comboio, realizando abastecimento, 

lubrificação, completando fluídos diversos, de veículos em campo; 

VI - executar limpeza e retirada de resíduos de dentro dos coletores 

compactadores de lixo; 

VII - efetuar serviços de limpeza de peças, ferramentas, materiais e 

equipamentos; 

VIII - desempenhar outras atividades correlatas; 

IX - desmontar roda de veículos e máquinas, separando o pneu 

avariado, com auxílio de ferramentas adequadas para examinar a 

câmara e o pneu danificados; 

X - examinar as partes da câmara de ar que apresentam perfurações, 

rasgos e outros estragos, executando o conserto e utilizando materiais 

adesivos de vulcanização; 

XI - revisar a parte interna do pneu, procurando as áreas danificadas de 

sua superfície para providenciar sua recuperação ou refugo; 

XII - examinar a parte externa do pneu, procurando as áreas 

desgastadas de sua superfície para providenciar recauchutagem. 

XIII - retirar os corpos estranhos presos à banda de rodagem para evitar 

perfurações, cortes e dilacerações dos pneus; 

XIV - efetuar a montagem do pneu recuperado; 

XV - colocar manchões dentro dos pneus, quando necessário; 

XVI - calibrar os pneus conforme o tipo de veículos; 

XVII - executar registros dos serviços de borracharia, em formulário 

próprio; 

XVIII - manter em condições de uso os pneus reservas; 

XIX - prestar serviço de socorro externo, de borracharia, nos veículos e 

máquinas da Autarquia; 

XX - inflar os pneus de veículos e máquinas, na grade de proteção; 

XXI - deixar o veículo ou máquina sobre suportes, após macaqueá-los. 

XXII - desempenhar outras atividades correlatas; 

XXIII - executar serviços de lubrificação nos veículos, máquinas, 

equipamentos, peças e afins, executando os serviços de acordo com plano 

de lubrificação estabelecido pela Autarquia; 

XXIV - estudar as características do veículo, máquina e equipamento a ser 

lubrificado, interpretando catálogos e outras especificações; 

XXV - verificar o nível do óleo do cárter, caixa de mudanças, diferencial e 

demais reservatórios de óleos, observando se os mesmos não apresentam 

sinais de contaminação por materiais ou líquidos; 

XXVI - executar as anotações diárias, em formulário próprio, sobre as 

atividades desenvolvidas, informando as quantidades e tipos de 

lubrificantes aplicados; 

XXVII - executar, quando necessário, outras operações, com o reaperto de 

chassis e outros componentes; 

XXVIII - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XXIX - desempenhar outras atividades correlatas. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

G – Contador 
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Requisitos: 
I - graduação em 

Ciências Contábeis e 

registro no órgão de 

classe. 

 

Sumário:  
Executar os 

trabalhos inerentes 

à contabilidade da 

Autarquia, de 

acordo com as 

exigências legais e 

administrativas. 

 

Atribuições: 
I - participar da elaboração do orçamento da Autarquia, acompanhando a 

execução orçamentária, analisando o comportamento de receita e despesa; 

II - manter controle sobre as obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e 

sociais da Autarquia; 

III - planejar o sistema de registros e operações contábeis, atendendo às 

necessidades administrativas e às exigências legais; 

IV - realizar e/ou orientar os trabalhos de contabilização dos documentos, 

analisando-os e orientando o seu processamento, para assegurar a 

observância do plano de contas adotado pela Autarquia; 

V - administrar regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais 

nos órgãos apropriados; 

VI - controlar e/ou participar dos trabalhos de análise e conciliação de 

contas; 

VII - proceder e/ou orientar a classificação e avaliação de despesas e 

receitas; 

VIII - analisar e/ou proceder os cálculos do ativo permanente, depreciação 

de veículos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, edifícios e 

benfeitorias e outros; 

IX - preparar as obrigações acessórias tais como: declaração de imposto de 

renda da Autarquia, seguindo a legislação e demais declarações acessórias 

ao fisco; 

X - elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e 

financeira da Autarquia, apresentando dados estatísticos e pareceres 

técnicos, para o fornecimento de elementos contábeis necessários ao 

relatório da Diretoria; 

XI - assessorar a Diretoria da Autarquia em problemas financeiros, 

contábeis, administrativos e orçamentários, emitindo parecer à luz da 

ciência e das práticas contábeis, contribuindo para a correta elaboração de 

políticas e instrumentos de ação nos diversos órgãos e departamentos; 

XII - acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; 

XIII - elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos 

contábeis, econômicos, patrimoniais, e financeiros, aplicando as normas 

contábeis; 

XIV - analisar, acompanhar e fiscalizar as rotinas trabalhistas da 

Autarquia; 

XV - realizar serviços de auditoria interna, emitir pareceres e informações 

sobre sua área de atuação; 

XVI - analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de 

sistemas financeiros, contábeis e de custo; 

XVII - participar, promover, auxiliar e implantar programas de 

treinamento na Autarquia; 

XVIII - realizar serviços de perícia contábil, emitir relatórios e 

informações sobre a área de atuação; 

XIX - Cumprir as Normas de Segurança saúde externo e usar os EPIs para 

a atividade desenvolvida; e 

XX - desempenhar outras tarefas de competência do Contador, conforme 

legislação do exercício profissional e correlata a sua função na 

Autarquia, utilizando-se de equipamentos e Programas de informática. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

H – Economista 
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Requisitos: 
I - graduação em 

Economia e registro no 

Órgão de Classe. 

 

Sumário:  
Realizar pesquisas, 

planejamento, 

estudos, análises e 

prognósticos 

aplicando os 

princípios e teorias 

das ciências 

econômicas e de 

outros 

conhecimentos 

demandados e/ou 

absorvidos, 

formulando 

propostas, planos, 

projetos, relatórios, 

pareceres, 

regulamentações e 

procedimentos para 

as questões 

organizacionais, 

ambientais, 

econômicas e 

sociais da 

Autarquia e da 

comunidade, no 

âmbito das políticas 

públicas, em 

especial do 

saneamento básico, 

com foco na Gestão 

Integrada dos 

Resíduos. 

Atribuições: 
I - análise e elaboração de cenários econômicos, planejamento estratégico 

nas áreas social, econômica e financeira;  

II - formulação, análise e implementação de estratégias de gestão;  

III - estudos de mercado, de viabilidade e de impacto econômico-social 

relacionados ao meio ambiente, à ecologia, ao desenvolvimento 

sustentável e aos recursos naturais;  

IV - planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e 

avaliação de planos, programas e projetos; 

V - estudo e análise para elaboração de orçamentos públicos e privados e 

avaliação de seus resultados;  

VI - avaliação econômica de bens intangíveis;  

VII - regulação de serviços públicos;  

VIII - assessoria, consultoria, formulação, análise e implementação de 

política econômica, fiscal, monetária, cambial e creditícia.  

IX - assessoria, consultoria e pesquisa social, ambiental e econômico-

financeira;  

X - estudo de viabilidade e de mercado relacionado à economia da 

tecnologia, do conhecimento, da informação, da cultura e do turismo;  

XI - estudos de mercado e de viabilidade econômico-financeira;  

XII - produção e análise de informações estatísticas de natureza 

econômica e financeira; 

XIII - auditoria e fiscalização de natureza econômico-financeira;  

XIV - atuação no campo da economia solidária;  

XV - arbitragem e mediação; 

XVI - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XVII - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou 

correlatas à função, conforme legislação do exercício profissional. 

 

 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

I – Eletricista de Veículos 

Requisitos: 
I - o cargo requer do 

ocupante ensino 

fundamental 

completo, e cinco 

anos de experiência 

profissional. 

 

Sumário:  
Montar e reparar 

as instalações 

elétricas de 

veículos, máquinas 

e equipamento, 

bem como 

agregados 

(alternador, motor, 

motor de arranque, 

etc.), orientando-se 

por plantas, 

esquemas e 

especificações, 

utilizando 

aparelhos de 

medição e outros 

utensílios. 

Atribuições: 
 I - examinar a parte elétrica dos veículos, máquinas e equipamentos, 

testando componentes com o auxílio de voltímetro, amperímetro ou 

outros instrumentos similares , ou valendo-se de outros recursos 

percepto-sensoriais, para localizar e identificar defeitos; 

II - desmontar as partes defeituosas, procedendo reparos e/ou 

regulagens necessárias; 

III - efetuar consertos de agregados do sistema elétrico, tais como 

motor de arranque, alternador, dínamo, etc; 

IV - examinar circuitos elétricos de equipamento eletromecânico, 

utilizando aparelhos de medição e eletrônicos, lâmpadas de prova e 

outros meios, para detectar anormalidades nos circuitos; 

V - desmontar comandos elétricos, substituindo ou recuperando peças 

defeituosas; 

VI - executar manutenção em sistemas de injeção eletrônica diesel; 

VII - executar manutenção em sistemas antipoluição, que utilizam ARLA 

32 ou similar; 

VIII - apresentação de comprovante de capacitação nos sistema acima. 

IX - substituir e/ou reparar peças de componentes elétricos, como 

bobinas, escovas, dispositivos, fios, chaves, eletroduto, rolamento e 

outras; 

X - executar desmontagem de todo sistema elétrico veicular ou de 
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máquinas, para reforma estrutural e posterior reinstalação; 

XI - montar quadros elétricos de comando de motores e de máquinas, 

painéis de distribuição, etc; 

XII - alterar circuitos elétricos originais, quando necessário; 

XIII - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XIV - desempenhar outras atividades correlatas. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

J – Engenheiro Civil 

Requisitos: 

I - Graduação em 
Engenharia Civil; e 
II - Registro no 
Órgão de Classe. 
 

Sumário:  
Elaborar, executar e 

dirigir projetos de 

engenharia civil 

relativos a 

edificações, 

rodovias, sistemas 

de água e esgoto e 

outros . Estudando 

características 

e preparando 

planos,  métodos de 

trabalho e demais 

dados requeridos 

para possibilitar e 

orientar a 

construção, 

manutenção e 

reparo das obras 

mencionadas e 

assegurar os 

padrões técnicos 

exigidos.  

Atribuições: 

 I - proceder a avaliação geral das condições requeridas 

para a obra, estudando o projeto e examinando as 

características do terreno disponível para determinar o 
local mais apropriado para a construção; 

II - calcular os esforços e deformações previstos na 

obra projetada ou que afeta a ela, consultando tabelas 

e efetuando comparações, levando em consideração 

fatores como carga calculada, pressões de água, ação 
aos ventos e mudanças de temperatura para apurar a 

natureza dos materiais que devem ser utilizados na 

construção; 

III - elaborar projeto de construção, preparando plantas 

e especificações de obra, indicando tipos e qualidades 

de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, 
efetuando cálculo de custos; 

IV - preparar o programa de trabalho, elaborando 

plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se 

fizerem necessários para possibilitar a orientação e 

fiscalização do desenvolvimento das obras; 

V - dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as 

obras, realizando medições físico-financeiras para 

assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de 

qualidade e segurança recomendados; 

VI - executar estudos, projetos, análises, avaliações, 
vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, 

constituindo Comissão, se necessário ; 

VII - autorizar o abastecimento das obras com 

materiais necessários até o limite orçado previsto; 

VIII - orientar, distribuir máquinas e equipamentos 

para as obras de acordo com as necessidades delas; 
IX - efetuar e acompanhar cronogramas físico-

financeiros de obras; 
X - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XI - desempenhar outras tarefas de competência do 
Engenheiro Civil, conforme legislação do exercício 

profissional. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

K – Engenheiro de Segurança do Trabalho 
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Requisitos: 

I - graduação em 
engenharia ou 
arquitetura; 
II – especialização 
em Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho; e 
III - registro no 
Órgão de Classe e 
na 
Superintendência 
Regional do 
Trabalho e 
Emprego (SRTE). 
 

Sumário:  
Aplicar técnicas de 

Segurança do 

Trabalho desde o 

projeto até a 

execução, referentes 

ao ambiente de 

trabalho e a todos os 

seus componentes, 

preservando a 

integridade física, 

mental e social dos 

empregados, bem 

como o patrimônio 

físico da Autarquia. 

Atribuições: 

 I - vistoriar as áreas de trabalho, levantando e 

avaliando os riscos, tais como: ventilação, níveis de 
iluminação, radiações ionizantes, conforto térmico, 

ruído, vibração, substâncias agressivas, etc; 

II - analisar os acidentes de trabalho, investigando as 

causas e realizando propostas de medidas 

preventivas e corretivas; 

III - acompanhar e analisar relatórios e cadastros 
estatísticos de acidentes. 

IV - efetuar laudos técnicos e notificações de risco; 

V - articular me realizar intercâmbio com entidades 

ligadas às atividades de segurança do trabalho; 

VI - elaborar projetos de sistemas de segurança e 
assessorar a elaboração de projetos de obras, 

instalações e equipamentos, opinando do ponto de 

vista de Engenharia e Segurança;  

VII - estudar instalações, máquinas e equipamentos, 

identificando seus pontos de risco e projetando 

dispositivos de segurança; 
VIII - projetar sistemas de proteção contra incêndio, 

coordenar atividades de combate a incêndio e de 

salvamento e elaborar planos para emergências e 

catástrofes; 
IX  -  inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do 

Trabalho, delimitando áreas de periculosidade e avaliando o grau de 

insalubridade; 

X - especificar, controlar e fiscalizar sistemas de 

proteção coletiva e equipamentos de segurança, 

inclusive os de proteção individual e os de proteção 

contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e 
eficiência; 
XI - opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e 

equipamentos cujo manuseio, armazenamento, transporte ou 

funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle do 

recebimento e da expedição; 

XII - elaborar projetos, relatórios técnicos, orçamentos, cronograma físico-

financeiro para implantação dos sistemas de prevenção contra incêndio das 

unidades da Autarquia, e das unidades parcerias, quando couber; 

XIII - acompanhar a implantação dos sistemas de prevenção contra 

incêndio das unidades da Autarquia, e das unidades parcerias, quando 

couber; 

XIV - fiscalizar a eficiência, a validade e as condições de funcionalidade 

dos sistemas de prevenção contra incêndio das unidades da Autarquia; 

XV - elaborar laudos, pareceres e relatórios técnicos dos sistemas de 

proteção contra incêndio; 

XVI - elaborar laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre questões de 

segurança individual e coletiva, de equipamentos, edificações e atividades 

desenvolvidas na COMCAP; 

XVII - elaborar procedimentos técnicos para garantir a segurança do 

trabalho e ministrar treinamentos aos empregados da COMCAP visando 

garantir a segurança do trabalho; 

XVIII - elaborar os planos, documentação e procedimentos necessários 

para regularização das edificações da Autarquia, e das unidades parceiras 

quando couber, com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; 

XIX - orientar o treinamento específico de segurança do trabalho e 
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assessorar a elaboração de programas de treinamento, no que diz respeito à 

segurança do trabalho, bem como participar como instrutor nos programas 

de treinamento; 

XX - colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de 

funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; 

XXI - propor medidas preventivas no campo da segurança do trabalho, em 

face do conhecimento da natureza e da gravidade das lesões provenientes 

do acidentes de trabalho, incluídas as doenças do trabalho; 

XXII - dar conhecimento aos empregados da Autarquia das condições que 

possam trazer danos a sua integridade e as mediadas que eliminam ou 

atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas; 

XXIII - adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da 

máquina ao homem e do homem à máquina, para proporcionar maior 

segurança ao empregado; 

XXIV - prestar assessoramento à Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA); e 

XXV - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

L – Engenheiro Sanitarista 

Requisitos: 
I - graduação em 

Engenharia Sanitária 

ou Engenharia 

Sanitária e 

Ambiental e registro 

no órgão de classe; e 

II - CNH categoria B, 

para dirigir veículos 

relacionados com a 

sua atividade, quando 

necessário. 

Sumário:  
Elaborar, executar, 

projetar, coordenar 

e dirigir projetos e 

serviços de 

Engenharia e 

saneamento, 

relativas às obras, 

instalações e 

atividades 

destinadas à  

gestão e 

gerenciamento de 

resíduos sólidos, 

levantando dados, 

características e 

especificações 

técnicas, bem 

como preparando 

orçamentos de 

custos, técnicas de 

execução e outras 

informações, para 

assegurar a 

construção, 

funcionamento, e 

reparo dos 

sistemas dentro 

dos padrões 

sanitários na área 

de atuação da 

Autarquia. 

Atribuições: 
 I - desenvolver e implantar programas de trabalho e procedimentos 

operacionais para correto funcionamento das instalações e serviços de 

interesse da Autarquia, em especial nas áreas de: coleta de resíduos 

sólidos (convencional, seletiva, hospitalar, remoção e especial), limpeza 

pública (varrição, capina, roçagem, limpeza hidrográfica, limpeza de 

praias), transbordo e transporte, disposição e destinação final de resíduos 

sólidos (triagem de resíduos sólidos, unidades de processamento, 

compostagem, dentre outros correlatos); 

II - elaborar projetos, relatórios, laudos e pareceres técnicos, orçamentos, 

esboços, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas, plantas e 

pesquisas na área de gerenciamento de resíduos sólidos; 

III - atuar em processos de captação de recursos com o estudo dos editais, 

adequação dos projetos, elaboração dos planos e propostas de trabalho, 

orçamentos, cronogramas e relatórios para subsidiar a prestação de contas 

no âmbito de sua área de atuação; 

IV - projetar, executar e fiscalizar obras e instalações que integrem a 

prestação dos serviços gestão de resíduos sólidos urbanos, nas áreas de 

saneamento e ambiental; 

V - realizar e/ou supervisionar atividades de levantamento de dados e 

informações para subsidiar a elaboração dos projetos e o fornecimento de 

informações aos sistemas do Governo Federal no âmbito do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) ou do Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) e do Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), e 

agência reguladora; 

VI - avaliar a eficiência e eficácia da prestação dos serviços da Autarquia 

por meio de indicadores de qualidade, que permitam aferir o 

cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas em normas legais e de 

regulação, bem como do PNRS, PERS e PMGIRS; 

VII - licenciar e regularizar nos órgãos competentes, em conformidade 

com a legislação ambiental e normas técnicas vigentes, as instalações e 

atividades destinadas ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

operados pela Autarquia, bem como de parceiros quando de interesse 

desta; 

VIII - elaborar, implementar e monitorar programas de controle ambiental 

para atendimento das condicionantes das licenças ambientais das 
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atividades desenvolvidas pela Autarquia; 

IX - promover a atualização tecnológica das instalações e equipamentos 

utilizados na prestação dos serviços, objetivando o aumento da eficiência 

técnica, econômica e da qualidade ambiental; 

X - desenvolver estudos comparativos de custo e eficiência de alternativas 

diversas para prestação dos serviços que sustentem as proposições 

técnicas a serem adotadas; 

XI - assessorar tecnicamente os departamentos fins e demais setores da 

Autarquia, com informações levantadas em sua área de competência; 

XII - elaborar e ministrar treinamentos internos e externos, relacionados à 

área de Engenharia, educação ambiental, saneamento, coleta de resíduos, 

limpeza pública, dentre outros relacionados à área de competência do 

engenheiro sanitarista; 

XIII - elaborar e assessorar tecnicamente processos licitatórios, 

elaborando termos de referência, analisando e emitindo pareceres 

referentes à documentações e especificações técnicas relacionados à área 

de competência do engenheiro sanitarista; 

XIV - gerenciar e fiscalizar contratos firmados com outros órgãos e 

empresas, realizando medições, revisões e encaminhamento de notas 

fiscais, quando delegado; 

XV - participar da elaboração de políticas públicas relacionadas às áreas 

de atuação da Autarquia, observando a ordem de prioridade para o 

manejo dos resíduos sólidos de não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e disposição final adequada dos rejeitos, bem como a 

regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólido; 

XVI - participar e/ou representar a Autarquia em conselhos e comissões 

quando delegado; 

XVII - participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 

repassar à seus colegas informações técnicas e operacionais promovidas 

pela COMCAP; 

 XVIII - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou 

correlatas à competência de engenheiro sanitarista, conforme legislação 

do exercício profissional; 

XIX - analisar processos de certidão de viabilidade de coleta de resíduos, 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos e planos de gerenciamento 

de resíduos de construção civil, emitindo pareceres técnicos; 

XX - fazer cumprir a legislação municipal relativa ao controle de resíduos 

domiciliares e da construção civil, executando atividade de fiscalização, 

incluindo a expedição de notificações, autos de infração, intimação, 

apreensão de bens, realização de vistorias e elaboração de relatórios. 

XXI - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XXII - elaborar plantas, desenhos e mapas com a utilização de softwares 

específicos relacionados aos projetos e gerenciamento dos resíduos 

sólidos. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

M – Gari de Coleta (GARI) 

Requisitos: 

I - ensino 
fundamental 
incompleto. 
 

Sumário:  
Recolher resíduos 

sólidos urbanos, 

resíduos de serviço 

de saúde, resíduos 

perigosos, resíduos 

da construção civil 

e resíduos 

volumosos em 

Atribuições: 
 I - executar serviços de recolhimento de sólidos urbanos, resíduos de 

serviço de saúde, resíduos perigosos, resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos junto à veículos coletores e equipamentos apropriados; 

II - executar serviços limpeza pública em ruas, calçadões, praças, praias, 

logradouros públicos e outros, zelando pela conservação dos mesmos; 

III - operar sistema hidráulico de carregamento, compactação e descarga 

dos veículos coletores compactadores, e similares; 

IV - efetuar serviços de carga e descarga de resíduos sólidos e outros 
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logradouros 

públicos, em praias, 

em valas a céu 

aberto e em canais, 

sob pontes e outros 

locais, depositando-

os em veículos, 

equipamentos ou 

locais apropriados. 

materiais, acondicionando-os de maneira adequada, incluindo a limpeza da 

via, se necessário, e o zelo no manuseio de contentores e similares, 

recolocando-os em seus locais adequados com as tampas fechadas;  

V - auxiliar na manobra de veículos e equipamentos;  

VI - efetuar a triagem dos resíduos sólidos, dispondo-os em equipamentos 

e locais apropriados, incluindo o manejo de resíduos em áreas de 

transbordo e triagem e pontos de entrega voluntária;  

VII - tratar com educação os usuários e público em geral, orientando-os ou 

encaminhando-os ao motorista da equipe ou gerência, para solução de 

dúvidas ou reclamações;  

VIII - executar serviços de limpeza e remoção nas vias públicas e 

hidrográficas (valas, córregos e canais) a céu aberto, inclusive sob pontes e 

canais;  

IX - efetuar a remoção de animais mortos;  

X - Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 

repassar à seus colegas informações técnicas e operacionais promovidas 

pela COMCAP;  

XI - recolher e descarregar resíduos provenientes da coleta de lixo pesado, 

tais como: móveis, podas, volumosos, utensílios e equipamentos;  

XII - zelar pelo cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, 

além de utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e 

equipamentos de proteção coletiva; 

XIII - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XIV - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou 

correlatas à função. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

N – Gari de Limpeza Pública 

Requisitos: 
I - ensino fundamental 

incompleto. 

 

Sumário:  
Exercer atividades 

de limpeza viária, 

de manejo e 

triagem de 

resíduos e outros 

serviços correlatos. 

 

Atribuições: 
 I - efetuar limpeza de ruas, praias, parques, jardins, encostas e outros 

logradouros públicos varrendo e coletando detritos;  

II - realizar limpeza e recolhimento de papeleiras, lixeiras públicas, 

mobiliário urbano e demais equipamentos públicos; 

III - executar serviços de capinação e cortes de grama, podas e pinturas 

em geral;  

IV - executar serviços de roçagem, jardinagem, pintura de meio-fio, 

dentre outros;  

V - executar limpeza, remoção e raspagem de resíduos especiais de 

logradouros públicos; 

VI - executar serviços braçais em diferentes tipos de terrenos e locais, 

incluindo Aterro de Inertes, áreas de Transbordo e Triagem, pátios de 

compostagem, pátio de transbordo, triagem de resíduos secos, volumosos, 

orgânicos e de construção e demolição, pátio de trituração, dentre outros 

serviços correlatos;  

VII - executar limpeza, abertura e/ou fechamento de valas, canais de 

drenagem, tubulações pluviais, ralos, bocas de lobo, canalizações pluviais 

e similares; 

VIII - remover, recolher e descarregar móveis, utensílios, equipamentos e 

outros materiais, em locais determinados, conforme orientação da 

gerência;  

IX - sinalizar o movimento de veículos em via pública e carregar ou 

conduzir redes de proteção, bandeiras e cones;  

X - remover e acondicionar resíduos diversos e animais mortos, em locais 

públicos, levando até locais determinados; 

XI - participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 

repassar à seus colegas informações técnicas e operacionais promovidas 

pela COMCAP;  
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' 

' 

XII - Operar roçadeiras mecânicas, equipamentos para trituração, 

picadores, corte de vegetação e madeiras e de apoio à limpeza pública, 

como motocultores, microtrator, motopodas, giro zero, quadriciclos e 

similares;  

XIII - Receber, separar e acondicionar resíduos sólidos recicláveis, 

volumosos, de construção e demolição e rejeitos, provenientes dos 

serviços e ecopontos;  

XIV - Tratar com educação os usuários e público em geral, orientando-os 

ou encaminhando-os ao encarregado da equipe ou gerência para solução 

de dúvidas ou reclamações;  

XV - Cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XVI - Executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou 

correlatas à função. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

O – Mecânico 

Requisitos: 
I - Ensino fundamental 

completo; 

II – cinco anos de 

experiência 

profissional; e 

III – conhecimento 

adicional de aparelhos 

de teste de medição e 

inspeção de defeitos. 

Sumário:  
- Executar a 

manutenção de 

veículos, máquinas 

e equipamentos, 

desmontando, 

reparando, 

substituindo, 

ajustando o motor e 

peças anexas, 

órgãos de 

transmissão, freio, 

direção, suspensão 

e equipamento 

auxiliar. 

 

Atribuições: 
I - examinar os veículos, máquinas e equipamentos, inspecionando 

diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de prova, para 

determinar os defeitos e anormalidades de seu funcionamento; 

II - efetuar o desmonte, montagem e limpeza do motor, órgãos de 

transmissão, diferencial e outras partes que requeiram exame, seguindo 

técnicas apropriadas; 

III - proceder a substituição, ajuste ou retificação de peça de motor. 

IV - executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do 

sistema de freio, sistema hidráulico, sistema de ignição, sistema de 

alimentação de combustível, sistema de transmissão, sistema de direção e 

sistema de suspensão; 

V - executar manutenção mecânica de veículos pesados, médio e leve;  

VI - executar manutenção hidráulica em máquinas e equipamentos, 

exemplo: coletor compactador de lixo, retroescavadeira, escavadeira 

hidráulica, minicarregadeira, pá carregadeira, guindaste sucateiro entre 

outros; 

VII - apresentação de comprovante de capacitação nos itens acima; 

VIII - afinar o motor, regulando ignição, carburação e o mecanismo das 

válvulas; 

IX - acompanhar o teste de rodagem do veículo após a manutenção, para 

comprovar resultado da tarefa realizada; e 

X - desempenhar outras atividades correlatas. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

P - Médico do Trabalho 

Requisitos: 

I - 
graduação em 
Medicina; 

II – 
especialização em 
Medicina do 
Trabalho; e 

III - 
registro no Órgão 
de Classe. 

 

Sumário: 

Efetuar 

exames 

periódicos, 
admissional, 

demissional, 

de retorno ao 

trabalho e de 

mudança de 
função, de 

todos os 

empregados da 

Autarquia, 

bem como 

exames pré-

Atribuições: 

I - executar exames periódicos dos empregados e em 

especial daqueles expostos a maior risco de acidentes 

de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o 
exame clínico e/ou interpretando os resultados de 

exames complementares, para controlar as condições 

de saúde deles e assegurar a continuidade operacional 

e a produtividade; 

II - executar exames médicos especiais em 
trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou 

portadores de subnormalidades, fazendo análise, exame 

clínico e/ou interpretando os resultados de exames 

complementares para detectar prováveis danos à saúde 

em decorrência do trabalho que executam e instruir a 

administração da Autarquia para possíveis mudanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXO REFERENTE A LEI. C. 663/2019 ) 
13/05/2019

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2435

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                  CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062

http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/
mailto:gabinete@pmf.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmf.sc.gov.br


 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Secretaria Municipal da Casa Civil 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Site: www.pmf.sc.gov.br – e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br 

Telefones: (48) 3251.6066 e Fax: (48) 3251.6089 

admissionais 

dos candidatos 
ao emprego, 

realizando o 

exame clínico, 

interpretando 

os resultados 

dos exames 
complementar

es de 

diagnóstico, 

comparando os 

resultados 

finais com as 
exigências 

psicossomática

s de cada tipo 

de atividade, 

para permitir a 
seleção do 

candidato 

adequado à 

tarefa 

específica que 

vai realizar. 

de atividade; 

III - fazer tratamento de urgência em casos de 
acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, 

orientando e/ou executando a terapêutica adequada 

para prevenir consequências mais graves ao 

trabalhador; 

IV - avaliar, juntamente com outros profissionais, 

condições de insegurança, visitando periodicamente os 
locais de trabalho, para sugerir à Direção da Autarquia 

medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos 

existentes; 

V - participar, juntamente com outros profissionais, da 

elaboração e execução de programas de proteção à 

saúde dos empregados, analisando em conjunto os 
riscos, as condições de trabalho, os fatores de 

insalubridade, da fadiga e outros para obter a redução 

de absenteísmo e a renovação da mão de obra; 

VI - participar do planejamento e execução dos 

programas de treinamento de sua área de atuação, 
avaliando as necessidades e ministrando aulas para 

capacitar os empregados incumbidos de prestarem os 

primeiros socorros, em casos de mau súbito, acidentes 

graves e catástrofes ;  

VII - elaborar e implementar o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional - P.C.M.S.O, de acordo 
com a NR-7; 

VIII - elaborar o Relatório Anual de Saúde Ocupacional; 

IX - Participar de inquéritos sanitários , levantamentos 

de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos 

epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo 
documento próprio e estudando os dados estatísticos 

para estabelecer medidas destinadas a reduzir 

morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de 

trabalhos, doenças profissionais e doenças de natureza 

não ocupacional; 

X - assessorar e/ou participar da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA); 

XI - participar dos programas de vacinação, orientando 

a seleção da população trabalhadora e o tipo de vacina a 

ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; 

XII - proceder aos exames médicos destinados à seleção 
ou orientação de candidatos a emprego em ocupações 

definidas, baseando-se nas exigências psicossomáticas 

delas possibilitando o aproveitamento dos mais aptos; 

XIII - participar da inspeção das instalações destinadas 

ao bem-estar dos trabalhadores, vis itando, juntamente 

com a Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e/ou outros 
profissionais indicados, a cozinha, refeitórios e 

instalações sanitárias da Autarquia, para observar as 

condições de higiene e orientar a correção das possíveis 

falhas existentes; 

XIV- elaborar laudos periciais sobre acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e condições de 

insalubridade e periculosidade; e 

XV - desempenhar outras tarefas de competência do 

Médico do Trabalho, conforme legislação do exercício 
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profissional. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

Q - Motorista 

Requisitos: 

I - 
ensino fundamental 
completo; 

II - 
cinco anos de 
experiência; e 

III - 
carteira Nacional 
de Habilitação tipo 
“D”. 
 

Sumário: 

Conduzir 

veículos 

automotores, 

como 
caminhões, 

utilitários, 

ônibus, 

automóveis e 

similares, 

transportando 
com segurança 

as cargas, 

empregados, 

materiais, 

volumes, 
documentos, 

dentre outros, 

em trajetos 

determinados, 

conforme 

instruções 
recebidas, 

obedecendo 

fielmente às 

normas gerais 

de circulação e 
conduta, 

destacadament

e o Código de 

Trânsito 

Brasileiro. 

Atribuições: 
I - conduzir todos os tipos e modelos de veículos no perímetro urbano ou 

fora dele; 

II - efetuar no início e final da atividade diária a verificação do veículo e 

equipamentos, preenchendo corretamente a lista de verificação e 

informando imediatamente quaisquer não conformidades; 

III - registrar em fichas e formulários específicos ao setor de manutenção 

eventuais defeitos ou desconformidades no veículo ou equipamento 

utilizado; 

IV - registrar em fichas próprias e/ou em equipamentos embarcados as 

atividades realizadas, bem como eventuais ocorrências; 

V - informar imediatamente às autoridades competentes e à gerência 

quando houver acidente de trânsito quando no exercício de suas atividades; 

VI - recolher o veículo à garagem ou base operacional determinada pela 

gerência, abastecer o veículo, encaminhar suas chaves, fichas e 

equipamentos embarcados quando couber, ao local apropriado após a 

jornada de trabalho; 

VII - operar interna ou externamente os equipamentos hidráulicos, 

pneumáticos ou hidráulicos montados nos veículos, conforme estabelecido 

no procedimento operacional padrão (POP) de cada equipamento; 

VIII - participar dos cursos e provas de habilitação específica para 

operação de máquinas e equipamentos rodoviários pesados, versões 

compactas e seus implementos, transporte de resíduos e cargas perigosas; 

IX - participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 

repassar a seus colegas informações técnicas e operacionais promovidas 

pela COMCAP;  

X - tratar com educação os usuários e público em geral, orientando-os ou 

encaminhando-os à sua gerência, para solução de dúvidas ou reclamações;  

XI - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XII - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou 

correlatas à função. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

R - Psicólogo 

Requisitos: 
I - graduação em 

Psicologia; e 

II - registro no Órgão 

de Classe. 

 

Sumário: 

Proceder 

estudos do 
comportament

o humano, a 

fim de efetuar 

leitura da 

realidade 

comum a 
integração dos 

aspectos bio-

psíquico-social 

que possibilite a 

aplicação de 

metodologia e 
técnicas 

específicas 

para o 

Atribuições: 

I - elaborar estudo da eficiência humana dentro da 

estrutura organizacional da Autarquia; 
II - analisar os problemas complexos da produtividade 

humana e da execução do trabalho, da aprendizagem e 

da aquisição de destreza, da motivação e dos efeitos de 

diferentes incentivos e circunstâncias ambientais e da 

interação entre as necessidades e objetivos da empresa 

e do empregado; 
III - promover pesquisas do nível de motivação, 

satisfação e moral no trabalho dos empregados da 

Autarquia; 

IV - participar da organização e do desenvolvimento do 

processo de recrutamento e seleção de pessoal; 

V - elaborar descrição e análise de cargos, traçando 
perfil profissiográfico; 

VI - desenvolver sistema de avaliação de desempenho 

nos empregados da Autarquia; 
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aprimorament

o das relações 
do indivíduo 

no ambiente 

social, 

objetivando 

uma melhor 

performance 
dos 

empregados. 

VII - efetuar análise do comportamento humano com 

conotação institucional, social, cultural e política; 
VIII - estimular ação aprendizagem de grupos de 

trabalho e/ou comunidade com os saberes da 

população e das instituições; 

IX - buscar participação dos problemas da comunidade 

na definição de prioridade de atuação, planejamento, 

execução e avaliação; 
X - reivindicar a ação participativa da comunidade na 

resolução de problemas; 

XI - buscar conhecer criticamente as instituições, 

permitindo identificar suas contradições, sua 

estrutura, no sentido de visualizar novas formas de 

trabalho e crescimento pessoal e institucional; 
XII - intervir no ambiente de trabalho, ampliando a 

participação de todos os interessados na resolução dos 

problemas diagnosticados; 

XIII - incentivar a criação de programas participativos, 

visando o desenvolvimento e comprometimento pessoal com a 
realidade social e existencial da comunidade; 

XIV - incentivar as atividades de vida associativa, 

formas de solidariedade, cooperação, lazer, esporte, 

cultura, reflexão e outros, assessorando nas atividades 

e na co-produção de material para estes grupos; 

XV – avaliar as estratégias populares e propiciar 
condições para viabilização da permanência destas; 

XVI - elaborar estudos com equipes multiprofissionais, 

aplicando os métodos e técnicas de psicologia do 

trabalho, para possibilitar o ajustamento do 

empregado; 
XVII - assessorar os programas e projetos de 

treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

XVIII - elaborar e aplicar testes para determinar nível 

de inteligência, faculdades, aptidões, traços de 

personalidade e outras características pessoais bem 

como possíveis desajustamentos ao meio social ou de 
trabalho; 

XIX - participar na elaboração de análises 

ocupacionais, observando as condições de trabalho e as 

funções e tarefas específicas de cada ocupação para 

identificar as aptidões, conhecimentos e traços de 
personalidade compatíveis com as exigências da 

ocupação e estabelecer um processo de seleção e 

orientação no campo profissional; e 

XX - desempenhar outras tarefas de competência do 

Psicólogo, conforme legislação do exercício profissional. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

S - Soldador 

Requisitos: 
I - ensino 

fundamental 

completo; 

II - cinco anos de 

experiência na 

função; e 

III -  conhecimento 

Sumário: 
Efetuar soldas e 

cortes em peças de 

metal, utilizar 

equipamentos 

apropriados para 

desmontar, montar, 

reforçar ou reparar 

Atribuições: 
I - examinar as peças a serem soldadas, consultando desenhos, 

especificações ou outras instruções para organizar o roteiro de trabalho. 

II - preparar as peças a serem soldadas; 

III - regular a amperagem e voltagem da máquina para fornecer energia 

adequada à soldagem; 

IV - realizar soldas de manutenção corretiva em máquinas de 

terraplanagem; 
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em construção de 

componentes 

mecânicos. 

partes, conjuntos 

mecânicos e 

estruturas 

metálicas. 

V - executar serviços de solda oxicorte; 

VI - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

VII - desempenhar outras atividades correlatas. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

T - Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Requisitos: 
I - nível técnico em 

Informática, com 

certificado 

reconhecido pelo 

MEC. 

Sumário: 
Desenvolver 

atividades de 

acompanhamento e 

suporte técnico e 

manutenção de 

equipamentos 

(hardware) e 

softwares 

distribuídos em 

todos os 

estabelecimentos da 

Autarquia, fazendo 

a integração com a 

área de informática. 

Atribuições: 
I - utilizar sistemas operacionais e interpretação de especificações de 

sistemas computacionais; 

II - auxiliar na administração de banco de dados e redes; 

III - instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e softwares 

em rede e de uso individual; 

IV - preparar, instalar e manter cabeamentos de rede e outros 

equipamentos afins; 

V - implementar recursos de segurança em redes; 

VI - efetuar manutenção remota em sistemas operacionais e aplicativos; 

VII - efetuar manutenção, inclusive preventiva em equipamentos de 

informática; 

VIII - efetuar diagnóstico de falhas em redes e corrigi-las; 

IX - configurar acessos de usuários e serviços de rede; 

X - avaliar a adequação das instalações elétricas; 

XI - participar, promover, auxiliar e implantar programas de treinamento 

na Autarquia; 

XII - efetuar demais suportes necessários ao bom desenvolvimento da 

tecnologia da informação na Autarquia; 

XIII - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou 

correlatas à função; 

XIV - instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários 

nas especificações e comandos necessários para sua utilização; 

XV - organizar e controlar os materiais necessários para a execução das 

tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, 

suprimentos, bibliografias etc; 

XVI - operar equipamentos de processamento automatizados de dados, 

mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados; 

XVII - interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas 

necessárias; 

XVIII - notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de 

informática, sobre qualquer falha ocorrida; 

XIX - executar e controlar os serviços de processamento de dados nos 

equipamentos que Opera; 

XX - executar o suporte técnico necessário para garantir o bom 

funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e 

instalação de módulos, partes e componentes; 

XXI - administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos 

equipamentos em sua área de atuação; 

XXII - executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e 

acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou 

monitoramento do funcionamento de redes de computadores; 

XXIII - participar de programa de treinamento, quando convocado; 

XXIV - controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos. 

XXV - ministrar treinamento em área de seu conhecimento; 

XXVI - auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, 

dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais. 

XXVII - elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária 

para a operação e manutenção das redes de computadores; e 

XXVIII - executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função. 
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Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

U - Técnico em Segurança do Trabalho 

Requisitos: 
I - ensino médio 

completo e 

profissionalizante na 

Área de Segurança do 

Trabalho; e  

II - um ano de 

experiência na função, 

com registro na 

Superintendência 

Regional do Trabalho 

e Emprego (SRTE). 

 

Sumário: 

Orientar e 

coordenar o 

sistema de 

segurança do 

trabalho, 
investigando 

riscos e 

causas de 

acidentes e 

analisando 

esquemas de 
prevenção, 

para garantir a 

integridade 

dos 

empregados e 
bens da 

Autarquia.  

Atribuições: 

I - inspecionar locais, instalações e equipamentos da 

Autarquia, observando as condições de trabalho, para 

determinar fatores e riscos de acidentes; 

II - estabelecer normas e dispositivos de segurança, 

sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e 
instalações e verificando sua observância para prevenir 

acidentes; 

III - inspecionar os postos de combate a incêndios, 

examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e 

equipamentos de proteção contra incêndio; 

IV - elaborar e manter registros de relatórios e 
cadastros estatísticos de acidentes; 

V - investigar acidentes ocorridos, examinando as 

condições da ocorrência para identificar suas causas e 

propor as providências cabíveis; 

VI - manter contatos com o serviço médico e social da 
Autarquia ou de outras instituições para facilitar o 

atendimento necessário aos acidentados; 

VII - registrar irregularidades ocorridas, anotando-as 

em formulário próprio; 

VIII - instruir aos empregados sobre normas de 

segurança, combate a incêndios e demais medidas de 
prevenção de acidentes, ministrando palestras e 

treinamentos; 

IX - fiscalizar todas as obras, setores e dependências 

de responsabilidade da Autarquia com relação ao 

cumprimento das normas de segurança do trabalho; 
X - propor normas e regulamentos de segurança do 

trabalho ;  

XI - publicar matérias sobre segurança do trabalho, 

preparando instruções e orientando a confecção de 

cartazes e avisos para divulgar e desenvolver hábitos de 

prevenção de acidentes; 
XII - participar de reuniões sobre segurança do 

trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 

apresentando sugestões e analisando a viabilidade de 

medidas de segurança propostas para aperfeiçoar o 

sistema existente; 
XIII - prestar assessoramento à Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA); 

XIV - procurar aperfeiçoamento mediante cursos, 

seminário e palestras; 

XV - analisar os procedimentos de rotina, fluxo de 

operações e tarefas típicas desenvolvidas pelos 
empregados da Autarquia, utilização de equipamentos 

de proteção individual e coletivo, normas de segurança, 

programas de prevenção de acidentes de maneira a 

coletar dados e informações capazes de identificar os 

pontos de operação e locais de maior risco de acidentes 
pessoais e materiais, objetivando estudar as melhorias 

das condições de trabalho;  

XVI - estabelecer, de comum acordo com os 

trabalhadores representantes da CIPA e chefias, 
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procedimentos e linhas de ação que permitam atuações 

conjuntas entre os diversos órgãos da Autarquia; 
XVII - acompanhar a implantação dos sistemas de prevenção contra 

incêndio das unidades da Autarquia, e das unidades parcerias, quando 

couber; 

XVIII - fiscalizar a eficiência, a validade e as condições de funcionalidade 

dos sistemas de prevenção contra incêndio das unidades da Autarquia; 

XIX - elaborar procedimentos técnicos para garantir a 
segurança do trabalho e ministrar treinamentos aos 

empregados da COMCAP visando garantir a segurança 

do trabalho; 
XX - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XXI - desempenhar outras tarefas de competência do 
Técnico de Segurança do Trabalho, conforme legislação 

do exercício profissional. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

V - Técnico em Mecânica 

Requisitos: 
I - ensino médio 

completo e 

profissionalizante em 

mecânica; e 

II - experiência 

profissional de um ano 

ou estágio de seis 

meses dentro da 

especialidade. 

 

Sumário: 
Executar tarefas 

de caráter técnico 

referentes ao 

projeto, produção, 

manutenção e 

aperfeiçoamento 

de instalações, 

veículos, 

máquinas, 

motores, 

aparelhos e outros 

equipamentos 

mecânicos, 

orientando-se por 

desenhos, 

croquis, normas e 

especificações 

técnicas e 

utilizando 

instrumentos e 

métodos 

adequados para 

atuar no 

desenvolvimento, 

fabricação, 

instalação, 

montagem, 

manutenção e 

reparo deles. 

Atribuições: 

I - estudar e analisar os projetos, examinando 
desenhos de equipamentos mecânicos; 

II - elaborar e acompanhar Plano de Manutenção; 

III - dimensionar necessidades de material, mão-de-

obra e outros recursos, efetuando cálculos e 

estimativas para assegurar os meios necessários à 
realização do trabalho; 

IV - estabelecer a sequência e duração das operações 

de fabricação, montagem e outras similares, baseando-

se nas instruções recebidas para orientar o pessoal da 

execução; 

V - acompanhar o andamento dos processos de 
trabalho, prestando esclarecimentos, solucionando 

problemas técnicos e tomando outras medidas para 

assegurar a observância dos padrões estabelecidos ; 

VI - examinar o desempenho das máquinas 

operatrizes, veículos e equipamentos mecânicos; 
VII - fiscalizar a execução correta da programação 

traçada fazendo os registros necessários em documento 

apropriado; 

VIII - inspecionar e/ou realizar testes para determinar 

defeitos mecânicos e anormalidades de funcionamento 

de motores, caixas de câmbio, diferencial, e outros 
componentes, estudando o trabalho de reparação a ser 

realizado mediante especificações técnicas, 

instrumentos de precisão, desenhos técnicos e 

catálogos; 
IX - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

X - desempenhar outras tarefas de competência do 

Técnico Mecânico, conforme a legislação do exercício 

profissional. 
 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

W - Técnico em Saneamento 
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Requisitos: 
I - nível técnico na 

área de Saneamento e 

registro no órgão de 

classe; e 

II - CNH categoria B, 

para dirigir veículos 

relacionados com a sua 

atividade, quando 

necessário. 

 

Sumário: 
Executar tarefas de 

caráter técnico  

nas áreas de saúde 

pública, meio 

ambiente e 

saneamento. 

 

Atribuições: 
I - apoiar o desenvolvimento, implantação de programas de trabalho, 

supervisão, fiscalização e procedimentos operacionais para correto 

funcionamento das instalações e serviços de interesse da Autarquia, em 

especial nas áreas de: coleta de resíduos sólidos (convencional, seletiva, 

hospitalar, remoção e especial), limpeza pública (varrição, capina, 

roçagem, limpeza hidrográfica, limpeza de praias), transbordo e transporte, 

disposição e destinação final de resíduos sólidos (triagem de resíduos 

sólidos, unidades de processamento, compostagem, dentre outros 

correlatos); 

II - implementar e monitorar programas de controle ambiental para 

atendimento das condicionantes das licenças ambientais das atividades 

desenvolvidas pela Autarquia; 

III - atuar em processos de captação de recursos com a elaboração de 

orçamentos e relatórios para subsidiar a elaboração dos projetos bem como 

a prestação de contas no âmbito de sua área de atuação; 

IV - assessorar tecnicamente os departamentos fins e demais setores da 

Autarquia, com informações levantadas em sua área de competência; 

V - elaborar e assessorar tecnicamente processos licitatórios, elaborando 

termos de referência, analisando e emitindo pareceres referentes à 

documentações e especificações técnicas relacionados à área de 

competência do Técnico em Saneamento; 

VI - fiscalizar obras e instalações que integrem a prestação dos serviços 

gestão de resíduos sólidos urbanos, nas áreas de saneamento e ambiental; 

VII - elaborar projetos, relatórios, esboços, especificações técnicas, plantas 

e pesquisas na área de gerenciamento de resíduos sólidos; 

VIII - promover a atualização tecnológica das instalações e equipamentos 

utilizados na prestação dos serviços, objetivando o aumento da eficiência 

técnica, econômica e da qualidade ambiental. 

IX - participar e/ou representar a Autarquia em Conselhos e Comissões 

quando delegado; 

X - participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e 

repassar à seus colegas informações técnicas e operacionais promovidas 

pela COMCAP;  

XI - executar demais tarefas compatíveis com as exigências e/ou correlatas 

à competência de Técnico em Saneamento, conforme legislação do 

exercício profissional; 

XII - analisar processos de certidão de viabilidade de coleta de resíduos, 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos e planos de gerenciamento de 

resíduos de construção civil, emitindo pareceres técnicos; 

XIII - fazer cumprir a legislação municipal relativa ao controle de resíduos 

domiciliares e da construção civil, executando atividade de fiscalização, 

incluindo a expedição de notificações, autos de infração, intimação, 

apreensão de bens, realização de vistorias e elaboração de relatórios; 

XIV - acompanhar, analisar e elaborar levantamentos estatísticos, para 

planejamento de roteiros de coleta de resíduos e organização de atividades 

de capinação, varrição e limpeza pública em geral; 

XV - identificar pontos críticos na limpeza pública, apontando soluções 

e/ou adequações cabíveis, para a solução dos problemas pertinentes a área; 

XVI - auxiliar no planejamento, acompanhamento, implementação e 

fiscalização de atividades inerentes aos serviços da Autarquia; 

XVII - executar dentro de seu turno de competência a verificação de 

disponibilidades de veículos e pessoal disponível para realização das 

tarefas planejadas, priorizando a sua distribuição conforme planejamento 

estabelecido pela Gerência responsável, supervisionando a sua execução 

por meio dos programas e sistema de gerenciamentos disponíveis e 

supervisionar externamente o desenvolvimento dos trabalhos quanto à 
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qualidade e produtividade;  

XVIII - analisar o correto preenchimento dos dados das fichas e/ou dos 

equipamentos embarcados, preenchidos pelos motoristas e/ou responsáveis 

pela execução do trabalho, bem como as anotações complementares; 

XIX - elaborar relatórios do período de responsabilidade de sua supervisão 

com a análise dos dados de produtividade, relatando as inconformidades 

observadas e, encaminhando o aos responsáveis pela tabulação e/ou 

análise dos dados; 

XX - informar ao gerente da área os serviços inacabados até o final de seu 

horário de trabalho;  

XXI - elaborar relatórios operacionais e gerenciais das atividades inerentes 

à área de atuação; 

XXII - contribuir na elaboração de orçamentos específicos; 

XXIII - acompanhar o planejamento e implantação de projetos na área de 

saneamento e meio ambiente; 

XXIV - analisar reclamações do público em geral, apontando alternativas; 

XXV - contribuir na análise e elaboração de normas, projetos de lei e 

decretos e zelar pelo cumprimento da legislação; 

XXVI - participar em campanhas educativas e de mobilização social; 

XXVII - Elaborar e ministrar treinamentos internos e externos, 

relacionados à área de educação ambiental, saneamento, coleta de 

resíduos, limpeza pública, dentre outros relacionados à área de 

competência do Técnico em Saneamento; 

XXVIII - participar na elaboração, implantação e execução de projetos 

relativos à gestão de resíduos sólidos bem como de outras áreas do 

saneamento ambiental; 

XXIX - elaborar plantas, desenhos e mapas com a utilização de softwares 

específicos relacionados aos projetos e gerenciamento dos resíduos 

sólidos; 

XXX - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

XXXI - desempenhar outras tarefas de competência do Técnico de 

Saneamento e correlatas à função. 

Quadro de Requisitos e Atribuições dos Cargos da Autarquia de Melhoramentos da Capital 

X - Torneiro Mecânico 

Requisitos: 
I - ensino médio 

completo 

Profissionalizante 

em Mecânica; e 

II - experiência 

profissional de um 

ano ou estágio de 

seis meses dentro 

da Especialidade. 

Sumário: 

Executar 
tarefas de 

caráter técnico 

referentes ao 

projeto, 

produção, 
manutenção e 

aperfeiçoamen

to de 

instalações, veículos, máquinas, motores, aparelhos e outros equipamentos mecânicos, orientando-se por desenhos, croquis, normas e especificações técnicas e utilizando instrumentos e métodos adequados para atuar no desenv olvimento, fabricação, instalação, 

montagem, 

manutenção e 
reparo dos 

mesmos. 

 

Atribuições: 

I - estudar e analisar os projetos, examinando desenhos 
de equipamentos mecânicos; 

II - elaborar e acompanhar Plano de Manutenção; 

III - dimensionar necessidades de material, mão de obra e 

outros recursos, efetuando cálculos e estimativas para 

assegurar os meios necessários à realização do trabalho; 
IV - estabelecer a sequência e duração das operações de 

fabricação, montagem e outras similares, baseando-se nas 

instruções recebidas para orientar o pessoal da execução; 

V - acompanhar o andamento dos processos de trabalho, 

prestando esclarecimentos, solucionando problemas 

técnicos e tomando outras medidas para assegurar a 
observância dos padrões estabelecidos ; 

VI - examinar o desempenho das máquinas operatrizes, 

veículos e equipamentos mecânicos; 

VII - fiscalizar a execução correta da programação traçada 

fazendo os registros necessários em documento apropriado; 
VIII - inspecionar e/ou realizar testes para determinar 

defeitos mecânicos e anormalidades de funcionamento de 

motores, caixas de câmbio, diferencial, e outros 
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componentes, estudando o trabalho de reparação a ser 

realizado por meio de especificações técnicas, 
instrumentos de precisão, desenhos técnicos e catálogos; 
IX - cumprir as Normas de Segurança e usar os EPIs para a atividade 

desenvolvida; e 

X - desempenhar outras tarefas de competência do 

Técnico Mecânico, conforme a legislação do exercício 

profissional. 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXO REFERENTE A LEI. C. 663/2019 ) 
13/05/2019

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2435

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                  CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062

http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/
mailto:gabinete@pmf.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmf.sc.gov.br


 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Secretaria Municipal da Casa Civil 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Site: www.pmf.sc.gov.br – e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br 

Telefones: (48) 3251.6066 e Fax: (48) 3251.6089 

ANEXO III – A 
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ANEXO III-B 
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          AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL 
 

 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/COMCAP/2019 – 

AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL   x  EMPRESA  MAUCOR 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. Objeto: ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA PRIMEIRA – 
OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ATA a eventual contratação de empresa para 
aquisição de elementos filtrantes para utilização nos automóveis utilitários, caminhões, ônibus, 
máquinas e equipamentos (...). 

LOTE 04 - FILTRO DE COMBUSTÍVEIS  E AFINS 

Item Material Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - MICRO 

TRATOR YANMAR TC 12 e TC 14 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

119810-55650 
MARCA: YANMAR 

Unid 06 32,5250 195,15 

02 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 72/2 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

TAE127177 
MARCA: TECFIL 

Unid 50 10,8427 542,14 

03 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 75 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2R0127177B 
MARCA: TECFIL 

Unid 100 33,5137 3.351,37 

04 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - FC 161 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A9451080019 
MARCA: TECFIL 

Unid 20 6,3622 127,24 

05 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - FC 164 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A0000901151 
MARCA: TECFIL 

Unid 30 10,4484 313,45 

06 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 410 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

3890706 
MARCA: TECFIL 

Unid 30 28,5942 857,83 

07 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PEC 3022 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A9060920305 

MARCA: TECFIL 

Unid 30 41,3993 1.241,98 

08 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PEC PSC 

491 
Código Filtros da Marca Tecfil -

2RD127491P2 
MARCA: TECFIL 

Unid 12 43,8545 526,25 

09 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 353 
Código Filtros da Marca Tecfil -

6013101151006 
MARCA: TECFIL 

Unid 10 59,15077 591,51 

10 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 998 
Código Filtros da Marca Tecfil -

0K71023575A 

Unid 03 41,3993 124,20 
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MARCA: TECFIL 

11 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 996 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

NK71123570 
MARCA: TECFIL 

Unid 09 39,4189 354,77 

12 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PC 2/255 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2710806M 
MARCA: TECFIL 

Unid 12 12,4287 149,14 

13 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PC 2/155 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

E065568 
MARCA: TECFIL 

Unid 05 7,8856 39,43 

14 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 706 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2P0127177 
MARCA: TECFIL 

Unid 06 99,5464 597,28 

15 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 499 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A0000926405 
MARCA: TECFIL 

Unid 06 31,8738 191,24 

16 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 496 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

BF6T9155AA 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 20,3591 40,72 

17 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PFC 15 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

3826094 
MARCA: FLEETGUARD 

Unid 03 21,2642 63,79 

18 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 411 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

3286503 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 17,3468 34,68 

19 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 696 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

6667352 
MARCA: TECFIL 

Unid 05 47,3134 236,57 

20 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - REC 153  

(RACOR) 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2V5201512 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 55,1632 827,45 

21 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 884 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A6510902952 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 198,1250 2.971,88 

22 

FILTRO COMBUSTIVEL E 
TORNEIRA CONJUNTO TIPO 

BOCSH 
Código do Fabricante - TRATOR 

YANMAR TC 12 E TC 14 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

NS50.55304 

Unid 02 154,1271 308,25 
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MARCA: TECFIL 

23 

FILTRO COMBUSTIVEL 
CONJUNTO COPO E PLACA 

Código do Fabricante - TRATOR 
YANMAR TC 12 E TC 14 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
NS50.55410 

MARCA: YANMAR 

Unid 02 18,7282 37,46 

24 

ELEMENTO DO FILTRO 
COMBUSTÍVEL 

Código do Fabricante - 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

NS50.55701 
MARCA: YANMAR 

Unid 02 7,6078 15,22 

25 

COPO COM FILTRO DE 
COMBUSTÍVEL 

Código do Fabricante - 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

BTD33T.55360 
MARCA: YANMAR 

Unid 02 15,5023 31,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$) 13.770,00 

 

LOTE 05 - FILTRO SEPARADOR 
Item Material Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 970 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2R0127177 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 41,587 623,81 

02 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 964 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

85TU9B064C 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 19,5405 293,11 

03 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 420 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A9794770015KZ 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 53,2036 106,41 

04 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 960/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
2TD127491A 

MARCA: TECFIL 

Unid 15 41,0351 615,53 

05 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 920/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A9584770115 

MARCA: TECFIL 

Unid 02 69,9551 139,91 

06 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 460/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A3760927301KZ 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 38,8768 77,75 

07 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 530/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
E5HT9155EA 

Unid 02 28,3249 56,65 
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MARCA: TECFIL 

08 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 460 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

905411510020 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 38,8768 77,75 

09 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 530 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

218002539 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 28,3249 56,65 

10 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 981 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2R0127177J 
MARCA: PARKER 

Unid 15 99,4791 1.492,19 

11 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - S 3070 

(RACOR) 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

BH1X9N074AA 
MARCA: PARKER 

Unid 20 69,7242 1.394,48 

12 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 480/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A3844777015KZ 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 42,9892 644,84 

13 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 480 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A4570920001 
MARCA: TECFIL 

Unid 04 42,9892 171,96 

14 

COPO DO FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
3760927104 

MARCA: PARKER 

Unid 07 27,0725 189,51 

15 

COPO DO FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
2TJ127487 

MARCA: PARKER 

Unid 07 41,7457 292,22 

16 

COPO DO FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
2R0201589B 

MARCA: PARKER 

Unid 07 38,2373 267,66 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 (R$) 6.500,00 
LEIA-SE: "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. Constitui 
objeto da presente ATA a eventual contratação de empresa 
para aquisição de elementos filtrantes para utilização nos 
automóveis utilitários, caminhões, ônibus, máquinas e 
equipamentos (...). 

LOTE 04 - FILTRO DE COMBUSTÍVEIS  E AFINS 

Item Material Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - MICRO 

TRATOR YANMAR TC 12 e TC 14 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

119810-55650 

Unid 06 32,60 195,60 
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MARCA: YANMAR 

02 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 72/2 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

TAE127177 
MARCA: TECFIL 

Unid 50 10,84 542,00 

03 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 75 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2R0127177B 
MARCA: TECFIL 

Unid 100 33,51 3.351,00 

04 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - FC 161 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A9451080019 
MARCA: TECFIL 

Unid 20 6,36 127,20 

05 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - FC 164 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A0000901151 
MARCA: TECFIL 

Unid 30 10,45 313,50 

06 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 410 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

3890706 
MARCA: TECFIL 

Unid 30 28,59 857,70 

07 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PEC 3022 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A9060920305 

MARCA: TECFIL 

Unid 30 41,40 1.242 

08 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PEC PSC 

491 
Código Filtros da Marca Tecfil -

2RD127491P2 
MARCA: TECFIL 

Unid 12 43,85 526,20 

09 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 353 
Código Filtros da Marca Tecfil -

6013101151006 
MARCA: TECFIL 

Unid 10 59,15 591,50 

10 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 998 
Código Filtros da Marca Tecfil -

0K71023575A 
MARCA: TECFIL 

Unid 03 41,40 124,20 

11 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 996 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

NK71123570 
MARCA: TECFIL 

Unid 09 39,42 354,78 

12 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PC 2/255 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2710806M 
MARCA: TECFIL 

Unid 12 12,43 149,16 

13 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PC 2/155 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

E065568 
MARCA: TECFIL 

Unid 05 7,89 39,45 
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14 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 706 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2P0127177 
MARCA: TECFIL 

Unid 06 99,53 597,18 

15 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 499 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A0000926405 
MARCA: TECFIL 

Unid 06 31,87 191,22 

16 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 496 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

BF6T9155AA 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 20,36 40,72 

17 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PFC 15 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

3826094 
MARCA: FLEETGUARD 

Unid 03 21,26 63,78 

18 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 411 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

3286503 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 17,34 34,68 

19 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 696 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

6667352 
MARCA: TECFIL 

Unid 05 47,32 236,60 

20 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - REC 153  

(RACOR) 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2V5201512 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 55,16 827,40 

21 

FILTRO COMBUSTIVEL 
Código do Fabricante - PSC 884 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A6510902952 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 198,13 2.971,95 

22 

FILTRO COMBUSTIVEL E 
TORNEIRA CONJUNTO TIPO 

BOCSH 
Código do Fabricante - TRATOR 

YANMAR TC 12 E TC 14 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

NS50.55304 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 154,13 308,26 

23 

FILTRO COMBUSTIVEL 
CONJUNTO COPO E PLACA 

Código do Fabricante - TRATOR 
YANMAR TC 12 E TC 14 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
NS50.55410 

MARCA: YANMAR 

Unid 02 18,71 37,42 

24 

ELEMENTO DO FILTRO 
COMBUSTÍVEL 

Código do Fabricante - 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

NS50.55701 
MARCA: YANMAR 

Unid 02 7,65 15,30 
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25 

COPO COM FILTRO DE 
COMBUSTÍVEL 

Código do Fabricante - 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

BTD33T.55360 
MARCA: YANMAR 

Unid 02 15,60 31,20 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$) 13.770,00 

 
 

LOTE 05 - FILTRO SEPARADOR 
Item Material Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 970 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2R0127177 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 41,58 623,70 

02 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 964 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

85TU9B064C 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 19,53 292,95 

03 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 420 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A9794770015KZ 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 53,18 106,36 

04 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 960/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
2TD127491A 

MARCA: TECFIL 

Unid 15 41,04 615,60 

05 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 920/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A9584770115 

MARCA: TECFIL 

Unid 02 69,95 139,90 

06 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 460/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A3760927301KZ 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 38,87 77,74 

07 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 530/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
E5HT9155EA 

MARCA: TECFIL 

Unid 02 28,30 56,60 

08 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 460 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

905411510020 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 38,87 77,74 

09 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 530 
Código Filtros da Marca Tecfil – 

218002539 
MARCA: TECFIL 

Unid 02 28,31 56,62 

10 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 981 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

2R0127177J 
MARCA: PARKER 

Unid 15 99,48 1.492,20 

11 FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - S 3070 

Unid 20 69,72 1.394,40 
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(RACOR) 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

BH1X9N074AA 
MARCA: PARKER 

12 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 480/1 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
A3844777015KZ 
MARCA: TECFIL 

Unid 15 42,99 644,85 

13 

FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - PSD 480 
Código Filtros da Marca Tecfil - 

A4570920001 
MARCA: TECFIL 

Unid 04 42,98 171,92 

14 

COPO DO FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
3760927104 

MARCA: PARKER 

Unid 07 27,08 189,56 

15 

COPO DO FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
2TJ127487 

MARCA: PARKER 

Unid 07 41,74 292,18 

16 

COPO DO FILTRO SEPARADOR 
Código do Fabricante - 

Código Filtros da Marca Tecfil - 
2R0201589B 

MARCA: PARKER 

Unid 07 38,24 267,68 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 (R$) 6.500,00 
 

Número e Modalidade da Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
701/SMA/DSLC/2018; Data de assinatura: 05/04/2019; Assinatura: Sr. Marcio Luiz Alves, pela 

Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP, e pela empresa: a Sr. Mauricio Anselmo 
Coelho. 
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