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GABINETE DO PREFEITO 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO N.001/GAPRE/2019 -  
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSCs, 
NOMINALMENTE IDENTIFICADAS NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL N. 10.472, DE 2018 - A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por 
intermédio do Gabinete do Prefeito, torna público 
que o referido edital sofreu alteração, no 
cronograma de prazos constante no item 1.13, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 1.13. 
Cronograma: 1.13.1. Lançamento do EDITAL: 
15/03/2019.1.13.2. Cadastramento no Sistema de 
Gestão de Parcerias Apresentação do Plano de 
Trabalho e da documentação: Até as 19h00min do 
dia 22/04/2019; 1.13.3. Intimação da Comissão de 
Seleção ao PROPONENTE, Sistema de Gestão de 
Parcerias, para adequação e diligências: 
30/05/2019.1.13.4. Prazo para adequação até: 
07/06/2019.1.13.5. Homologação do resultado 
final: 17/06/2019.1.13.6. Assinatura do Termo de 
Fomento: Haverá agendamento. Florianópolis, 14 
de maio de 2019. BRUNO RODOLFO DE OLIVEIRA - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE 
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DA EDIÇÃO 
2436 DE TERÇA FEIRA 14 DE MAIO DE 2019). 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 20.314, DE 17 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 ADRIANE NAGEL 
PEREIRA para exercer o Cargo em Comissão de 
Diretor de Proteção Social Básica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, a partir de 
17/05/2019. Florianópolis, aos 17 de maio de 2019. 
GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL.  

DECRETO N. 20.315, DE 17 DE MAIO DE 2019. 
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOREM O 
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE LÉSBICAS, 
GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE 
FLORIANÓPOLIS (CMDLGBT) - 2019-2021. 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 e, ainda, RESOLVE: Art. 1º Designar 
os membros para comporem o Conselho Municipal 
de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais de Florianópolis (CMDLGBT) - 2019-
2021: §1º Representantes dos órgãos 
governamentais: I - Secretaria Municipal de 
Segurança Pública; a) Titular: Augusto Luiz 
Fernandes Junior b) Suplente: Karina Lucia Barbosa 
Schmitt II - Secretaria Municipal de Educação; a) 
Titular: Ronaldo Amerindo Jorge b) Suplente: 
Juliana Souza e Souza III - Secretaria Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico; a) Titular: Miguel Ângelo Gonçalves de 
Gregório b) Suplente: Aloana Maria Soares IV - 
Secretaria Municipal da Saúde; a) Titular: Bianca de 
Sousa Valverde b) Suplente: Anelise Alves Nunes 
Schons V - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Juventude; a) Titular: Selma Mirapalheta Bastos 
b) Suplente: Anderson Carlos Santos de Abreu VI - 
Fundação Municipal de Esportes; a) Titular: Sandro 
Ventura b) Suplente:Lucas da Rosa Fagundes VII - 
Instituto de Geração de Oportunidades de 
Florianópolis (IGEOF); a) Titular: Maritza Fabiane 
Celestino b) Suplente: Marina Marques Iulli VIII - 
Secretaria Municipal de Assistência Social; a) 
Titular: Audenir Cursino de Carvalho b) Suplente: 
Luciana de Bastos Silva IX – Instituto de Previdência 
De Florianópolis (IPREF); a) Titular: Alex Sandro 
Valdir da Silva b) Suplente: Lilian Keli Rech X - 
Gabinete do Prefeito: a) Titular: Gabriel Valentim 
dos Santos b) Suplente: Sandra Maria Raimundo 
§2º Representantes não governamentais: I – 
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Acontece – Arte em Política LGBTI+; a) Titular: 
Fabricio Bogas Gastaldi b) Suplente: Cristian Pedro 
Mariano II – Instituto de Estudo de Gênero – UFSC; 
a) Titular: Jessica Ferreira da Silva b) Suplente: 
Mateus Gustavo Coelho III – Comissão de Direito 
Homoafetivo e Gênero da OAB-SC; a) Titular: 
Margareth da Silva Hernandes b) Suplente: Felipe 
Parize IV – Associação em Defesa dos Direitos 
Humanos – ADEH; a) Titular: Lirous Kýo Fonseca 
Avila b) Suplente: Jhoatan Garbin V – Instituto Arco 
Íris; a) Titular: Denilson Machado b) Suplente: 
Tatiane Santana Fuggi VI – Margens – Modo de 
Vida, Família e Relação de Gênero; a) Titular: Caio 
Henrique de Mendonça Chaves Inerocci b) 
Suplente: João Paulo Roberti Junior VII – Grupo de 
Apoio e Prevenção da AIDS – GAPA-SC; a) Titular: 
Marilia de Souza da Silveira b) Suplente: Vagner 
Gomes de Siqueira VIII – Conselho Regional de 
Psicologia – CRP; a) Titular: Ematuir Teles de Sousa 
b) Suplente: Pâmela Silva dos Santos IX – Estrela 
Guia - Associação em Prol da Cidadania e dos 
Direitos Sexuais; a) Titular: Monica Soares Siqueira 
b) Suplente: Enio Juliano da Rocha Martins X - 
Instituto de Diversidade Sexual da Grande 
Florianópolis; a) Titular: Jenn Lopez b) Suplente: 
Fabricio Lima Art. 2º Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 17 de 
maio de 2019. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N.° 01264/19 - 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.° 2685/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Maria 
Veronica Tadeu dos Santos, matrícula n.° 03528-9, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotada na Secretaria Municipal da Administração, 
de 30 (trinta) dias, no período de 02 de maio de 
2019 a 31 de maio de 2019, referente ao 6° 
quinquênio, vencido em 08/08/2008. Florianópolis, 
14 de maio de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de 
Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01265/19 - 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.° 2661/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 

Conceder Licença Prêmio ao servidor Edison 
Glienke, matrícula n.° 26814-3, ocupante do cargo 
de Medico, 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 14/08/2017. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. Cleusa Rosalia 
Pacheco de Souza Diretora do Sistema de Gestão 
de Pessoas 

PORTARIA N.° 01266/19 - 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.° 2691/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Mayara Lima, 
matrícula n.° 23500-8, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Saude Bucal, lotada 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 
30/06/2013. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01267/19 - 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.° 2607/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Ingrid Valeria 
Veronez, matrícula n.° 19588-0, ocupante do cargo 
de Enfermeiro, 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 
1° quinquênio, vencido em 29/08/2009. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. Cleusa Rosalia 
Pacheco de Souza Diretora do Sistema de Gestão 
de Pessoas 

PORTARIA N.° 01268/19 - 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.° 2634/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Luiz Antonio 
Rigo, matrícula n.° 11840-0, ocupante do cargo de 
Farmacêutico Bioquímico, lotado na Secretaria 
Municipal de Saude, de 90 (noventa) dias, no 
período de 03 de junho de 2019 a 31 de agosto de 
2019, referente ao 5° quinquênio, vencido em 
03/04/2019. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA N.° 01272/19 - 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.° 2658/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Antonio 
Carlos Padilha de Souza, matrícula n.° 07956-1, 
ocupante do cargo de Mecânico, 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 09/06/2002. Florianópolis, 
14 de maio de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de 
Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01281/19 -  A Diretora do Sistema 
de Gestão de Pessoas, usando da competência 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.° 
01340/2017, considerando o que consta no 
processo n.° 2630/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Patrícia Eloisa Paulo, matrícula n.° 25933-0, 
ocupante do cargo de Professor IV, lotada na 
Secretaria Municipal de Educacao, de 90 (noventa) 
dias, no período de 04 de junho de 2019 a 01 de 
setembro de 2019, referente ao 1° quinquênio, 
vencido em 14/05/2015. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01282/19 - 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.° 2624/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Franciele 
Quadros, matrícula n.° 25842-3, ocupante do cargo 
de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria 
Municipal de Saude, de 60(sessenta) dias, no 
período de 09 de junho de 2019 a 07 de agosto de 
2019, referente ao 1° quinquênio, vencido em 
10/01/2015. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01283/19 - 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.° 2645/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Israel 
Alexandre de Moura, matrícula n.° 25679-0, 
ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, 
lotado na Secretaria Municipal de Saude, de 30 

(trinta) dias, no período de 10 de junho de 2019 a 
09 de julho de 2019, referente ao 1° quinquênio, 
vencido em 24/09/2014. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01284/19 - 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.° 2692/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Maria Ligia da 
Silva Matos, matrícula n.° 11917-2, ocupante do 
cargo de Cozinheiro, lotada na Secretaria Municipal 
de Educacao, de 30 (trinta) dias, no período de 10 
de junho de 2019 a 09 de julho de 2019, referente 
ao 4° quinquênio, vencido em 07/08/2018. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. Cleusa Rosalia 
Pacheco de Souza Diretora do Sistema de Gestão 
de Pessoas 

PORTARIA N.° 01285/19 - 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.° 2616/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Veraline Vargas de Castro Soares, matrícula n.° 
31025-5, ocupante do cargo de Professor 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 1° quinquênio, vencido 
em 01/05/2011. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01286/19 - 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.° 2639/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio 40 horas à servidora 
Marizete Maria Sálvio, matrícula n.° 10966-5, 
ocupante do cargo de Professor 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 3° quinquênio, vencido 
em 31/05/2010. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01287/19 - 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 
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processo n.° 2669/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Vilma 
Nascimento, matrícula n.° 13455-4, ocupante do 
cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Saude, de 30 (trinta) dias, no período 
de 15 de junho de 2019 a 14 de julho de 2019, 
referente ao 2° quinquênio, vencido em 
20/08/2006. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01288/19 - 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.° 2669/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Vilma 
Nascimento, matrícula n.° 13455-4, ocupante do 
cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Saude, de 90 (noventa) dias, no 
período de 15 de julho de 2019 a 12 de outubro de 
2019, referente ao 3° quinquênio, vencido em 
20/08/2011. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01290/19 - 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.° 2649/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Maysa 
Goncalves Gil Vicente, matrícula n.° 23448-6, 
ocupante do cargo de Tecnico de Enfermagem, 
lotada 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 30/06/2013. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01292/19 - 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.° 2669/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio à servidora Vilma 
Nascimento, matrícula n.° 13455-4, ocupante do 
cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Saude, de 60 (sessenta) dias, no 
período de 13 de outubro de 2019 a 11 de 
dezembro de 2019, referente ao 4° quinquênio, 
vencido em 20/08/2016. Florianópolis, 14 de maio 

de 2019. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 01293/19 - 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.° 2637/19, com base no artigo 109 da 
Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1 
Conceder Licença Prêmio ao servidor Luiz Nestor 
Ferreira, matrícula n.° 06157-3, ocupante do cargo 
de Procurador-c4, lotado na Procuradoria Geral do 
Município, de 90 (noventa) dias, no período de 10 
de junho de 2019 a 07 de setembro de 2019, 
referente ao 6° quinquênio, vencido em 
28/02/2015. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do 
Sistema de Gestão de Pessoas 

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. 
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 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00131/2019 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: EXONERAR a servidora JERUSA 
MENDES JUNCKES, matrícula Nº 26664-7, ocupante 
do cargo de ENFERMEIRO, no Programa de Saúde 
da Família, a partir de 13/05/2019. Florianópolis, 
16 de maio de 2019. Carlos Alberto Justo da Silva. 
Secretário Municipal de Saúde. 
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PORTARIA/SS/GAB/NASF N° 00133/2019 - O 
Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições e, de acordo com o que dispõe o 
Decreto Municipal nº 5.600/2008 e  Portaria 
SMS/GAB/52/2013 Resolve: DESIGNAR a servidora 
PATRICIA POZZATTI WANZELLER, matrícula n° 
23611-0, FARMACEUTICO, para compor a equipe 
do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) – 
Centro 1, a partir 13/05/2019. Florianópolis, 16 de 
maio de 2019. Carlos Alberto Justo da Silva – 
Secretário Municipal de Saúde.  

PORTARIA/SS/GAB/GEMO N° 00132/2019 - O 
Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o que dispõe a Lei 
Complementar nº358/2009 e o Decreto nº 
8563/2010 Resolve: EXONERAR o servidor EDSON 
EDUARDO LENS, matrícula n° 20876-0, MEDICO, na 
Gratificação de Especialidade Médica e 
Odontológica, na opção de 40 horas, a partir de 
16/05/2019. Florianópolis, 16 de maio de 2019. 
Carlos Alberto Justo da Silva -  Secretario Municipal 
de Saúde.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA N º 113/2019 - O Secretário Municipal 
de Educação de Florianópolis/SC, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com a Lei nº 
7508/2007, que criou o Sistema Municipal de 
Ensino e a Resolução 01/2017 do Conselho 
Municipal de Educação, que autoriza o 
funcionamento e a supervisão das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito 
do Município de Florianópolis. RESOLVE: Artigo 1º. 
Cessar os efeitos da Portaria nº 62/2010 publicada 
em Diário Oficial. Edição Nº 263, de 28 de junho de 
2010 e do Parecer nº 15/2010, aprovado em 23 de 
junho de 2010 emitido pelo Conselho Municipal de 
Educação, do Colégio Continente, CNPJ 
82.134.339/0001-45, da Rede Particular de Ensino, 
sito na Rua Evangelista Costa n° 283, Bairro São 
João - Florianópolis/SC, para o encerramento de 
suas atividades, com base na legislação vigente e 
de acordo com o Parecer CME nº 02/2019 do 
Conselho Municipal de Educação, aprovado em 24 
de abril de 2019. Artigo 2º. Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 09 de 
maio de 2019. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00443/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 

30/04/2019, a Portaria nº CTD 00082/19 de 
06/02/2019 de Amanda Cristina de Oliveira, 
matrícula nº 47285-9 para atuar no(a) Neim Gentil 
Mathias da Silva (343344) , referente ao período 
que passa a ser de 11/02/2019 a 31/05/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00444/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2019, a Portaria nº ADS 01241/19 de 
08/03/2019 de Marissandra Izabel Goncalves 
Souza, matrícula nº 47896-2 para atuar no(a) Neim 
Caetana Marcelina Dias (343214) , referente ao 
período que passa a ser de 26/02/2019 a 
31/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00445/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2019, a Portaria nº ADS 01237/19 de 
08/03/2019 de Ana Cristina Cardoso de Oliveira, 
matrícula nº 47899-7 para atuar no(a) Neim 
Caetana Marcelina Dias (343214) , referente ao 
período que passa a ser de 27/02/2019 a 
31/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00446/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/05/2019, a Portaria nº ADS 00684/19 de 
06/02/2019 de Juliana do Carmo Rodrigues, 
matrícula nº 46822-3 para atuar no(a) Ebm 
Brigadeiro Eduardo Gomes (344208) , referente ao 
período que passa a ser de 11/02/2019 a 
20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00447/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/05/2019, a Portaria nº ADS 00636/19 de 
06/02/2019 de Livia Regina Hennigen Guedes, 
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matrícula nº 46767-7 para atuar no(a) Ebm 
Brigadeiro Eduardo Gomes (344208) , referente ao 
período que passa a ser de 11/02/2019 a 
20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00448/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
26/04/2019, a Portaria nº ADS 01298/19 de 
15/03/2019 de Maria de Lourdes Bosquetti 
Ferreira, matrícula nº 47995-0 para atuar no(a) 
Neim Professora Maria Barreiros (343207) , 
referente ao período que passa a ser de 
11/03/2019 a 12/07/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00449/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
25/04/2019, a Portaria nº ADS 01592/19 de 
12/04/2019 de Alaide da Costa Ferreira, matrícula 
nº 48565-9 para atuar no(a) Neim Hassis (343331) , 
referente ao período que passa a ser de 
10/04/2019 a 20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00450/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/05/2019, a Portaria nº ADS 01686/19 de 
29/04/2019 de Cleci de Fatima Korb Geier, 
matrícula nº 48771-6 para atuar no(a) Ebm Joao 
Alfredo Rohr (344212) , referente ao período que 
passa a ser de 26/04/2019 a 22/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00451/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2019, a Portaria nº ADS 00766/19 de 
06/02/2019 de Aline da Rosa Goncalves, matrícula 
nº 46588-7 para atuar no(a) Neim Hassis (343331) , 

referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00452/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/05/2019, a Portaria nº ADS 01626/19 de 
22/04/2019 de Angela de Lourdes Vargas, 
matrícula nº 48658-2 para atuar no(a) Neim Sao 
Joao Batista (343327) , referente ao período que 
passa a ser de 17/04/2019 a 07/06/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00453/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/05/2019, a Portaria nº ADS 00093/19 de 
06/02/2019 de Franciely Goncalves Cardoso, 
matrícula nº 46165-2 para atuar no(a) Ebm 
Almirante Carvalhal (344203) , referente ao 
período que passa a ser de 11/02/2019 a 
12/07/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00454/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/05/2019, a Portaria nº ADS 01660/19 de 
25/04/2019 de Mariel Camargo Marques, 
matrícula nº 48745-7 para atuar no(a) Ebm Joao 
Alfredo Rohr (344212) , referente ao período que 
passa a ser de 25/04/2019 a 22/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00455/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00991/19 de 
18/02/2019 de Fernanda de Souza, matrícula nº 
47596-3 para atuar no(a) Ebm Osvaldo Machado 
(344216) , referente ao período que passa a ser de 
18/02/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
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entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00456/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00992/19 de 
18/02/2019 de Fernanda de Souza, matrícula nº 
47596-3 para atuar no(a) Ebm Osvaldo Machado 
(344216) , referente ao período que passa a ser de 
18/02/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00457/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/05/2019, a Portaria nº ADS 01700/19 de 
02/05/2019 de Elda Lucia Schlemper Martendal, 
matrícula nº 48494-6 para atuar no(a) Neim Tapera 
(343328) , referente ao período que passa a ser de 
05/04/2019 a 05/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00458/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/05/2019, a Portaria nº ADS 01470/19 de 
03/04/2019 de Marilene Ouriques Richter Backer, 
matrícula nº 48409-1 para atuar no(a) Neim Tapera 
(343328) , referente ao período que passa a ser de 
04/04/2019 a 05/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00459/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
11/04/2019, a Portaria nº CTD 00274/19 de 
27/02/2019 de Samyla Santos Leal Braatz, 
matrícula nº 47911-0 para atuar no(a) Neim 
Doralice Maria Dias (343337) , referente ao período 
que passa a ser de 27/02/2019 a 17/05/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 

contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00460/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/05/2019, a Portaria nº CTD 00426/19 de 
29/04/2019 de Vanessa Franzoni de Abreu, 
matrícula nº 48805-4 para atuar no(a) Neim Bem-
te-vi (343243) , referente ao período que passa a 
ser de 29/04/2019 a 08/06/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00461/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/04/2019, a Portaria nº CTD 00397/19 de 
15/04/2019 de Fernanda Silva, matrícula nº 48633-
7 para atuar no(a) Neim Maria Elena da Silva 
(343353) , referente ao período que passa a ser de 
15/04/2019 a 30/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00462/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
07/05/2019, a Portaria nº ADS 01644/19 de 
23/04/2019 de Maria Celeste Pires Barbosa, 
matrícula nº 48676-0 para atuar no(a) Ebm Maria 
Tomazia Coelho (344224) , referente ao período 
que passa a ser de 18/04/2019 a 05/06/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00463/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
07/05/2019, a Portaria nº ADS 01643/19 de 
23/04/2019 de Maria Celeste Pires Barbosa, 
matrícula nº 48676-0 para atuar no(a) Ebm Maria 
Tomazia Coelho (344224) , referente ao período 
que passa a ser de 18/04/2019 a 05/06/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
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MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00464/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01048/19 de 
18/02/2019 de Marli de Fatima Pereira, matrícula 
nº 47726-5 para atuar no(a) Neim Celso Pamplona 
(343202) , referente ao período que passa a ser de 
19/02/2019 a 13/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00465/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01047/19 de 
18/02/2019 de Marli de Fatima Pereira, matrícula 
nº 47726-5 para atuar no(a) Neim Celso Pamplona 
(343202) , referente ao período que passa a ser de 
19/02/2019 a 13/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00466/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00998/19 de 
18/02/2019 de Maria Madalena Marthendal, 
matrícula nº 47602-1 para atuar no(a) Ebm Vitor 
Miguel de Souza (344222) , referente ao período 
que passa a ser de 18/02/2019 a 20/12/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00467/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01581/19 de 
12/04/2019 de Eslandia Gurgel de Lima Silva, 
matrícula nº 48600-0 para atuar no(a) Neim 
Colonia Z - 11 (343332) , referente ao período que 
passa a ser de 12/04/2019 a 03/06/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00468/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01389/19 de 
28/03/2019 de Carolina Malagoli Krelling, 
matrícula nº 48266-8 para atuar no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) , referente ao período que 
passa a ser de 27/03/2019 a 13/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00469/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01390/19 de 
28/03/2019 de Carolina Malagoli Krelling, 
matrícula nº 48266-8 para atuar no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) , referente ao período que 
passa a ser de 27/03/2019 a 13/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00470/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00135/19 de 
06/02/2019 de Teresa Cristina Ehlke, matrícula nº 
46351-5 para atuar no(a) Ebm Almirante Carvalhal 
(344203) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00471/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00136/19 de 
06/02/2019 de Teresa Cristina Ehlke, matrícula nº 
46351-5 para atuar no(a) Ebm Almirante Carvalhal 
(344203) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00472/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
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legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
11/04/2019, a Portaria nº CTD 00294/19 de 
08/03/2019 de Claudiane Rodrigues de Oliveira, 
matrícula nº 47989-6 para atuar no(a) Neim 
Ingleses II (343312) , referente ao período que 
passa a ser de 08/03/2019 a 10/06/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00473/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00670/19 de 
06/02/2019 de Janice Cristina Soethe, matrícula nº 
46808-8 para atuar no(a) Ebm Virgilio dos Reis 
Varzea (344238) , referente ao período que passa a 
ser de 11/02/2019 a 11/07/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00474/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00729/19 de 
06/02/2019 de Rosemere Cardoso Gaspar, 
matrícula nº 46875-4 para atuar no(a) Ebm Virgilio 
dos Reis Varzea (344238) , referente ao período 
que passa a ser de 11/02/2019 a 11/07/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00475/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
11/04/2019, a Portaria nº CTD 00259/19 de 
26/02/2019 de Rosilda de Quadros Correia, 
matrícula nº 47809-1 para atuar no(a) Neim 
Francisca Idalina Lopes (343213) , referente ao 
período que passa a ser de 25/02/2019 a 
10/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 10 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00476/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº CTD 00226/19 de 

18/02/2019 de Vanessa Cristine da Rosa, matrícula 
nº 47557-2 para atuar no(a) Neim Bem-te-vi 
(343243) , referente ao período que passa a ser de 
18/02/2019 a 05/06/2019 por estar em licença 
para tratar da saúde Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 10 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00477/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº CTD 00240/19 de 
18/02/2019 de Rita de Kassia Malta Benthien, 
matrícula nº 47573-4 para atuar no(a) Neim 
Colonia Z - 11 (343332) , referente ao período que 
passa a ser de 18/02/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00478/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/04/2019, a Portaria nº CTD 00312/19 de 
15/03/2019 de Marcia Carolina de Araujo Gomes, 
matrícula nº 48103-3 para atuar no(a) Neim Santo 
Antonio Padua (343326) , referente ao período que 
passa a ser de 15/03/2019 a 08/07/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00479/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/03/2019, a Portaria nº CTD 00267/19 de 
26/02/2019 de Patricia Maria Vieira, matrícula nº 
47819-9 para atuar no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro 
(344227) , referente ao período que passa a ser de 
25/02/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 10 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00480/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01479/19 de 
04/04/2019 de Fabio Specialski, matrícula nº 
48360-5 para atuar no(a) Ebm Virgilio dos Reis 
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Varzea (344238) , referente ao período que passa a 
ser de 02/04/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00481/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
04/03/2019, a Portaria nº CTD 00176/19 de 
06/02/2019 de Roberta Leticia Peixoto de Oliveira, 
matrícula nº 47390-1 para atuar no(a) Neim 
Ingleses II (343312) , referente ao período que 
passa a ser de 11/02/2019 a 03/07/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00482/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
05/04/2019, a Portaria nº CTD 00106/19 de 
06/02/2019 de Andreia Valda Dias, matrícula nº 
47311-1 para atuar no(a) Neim Chico Mendes 
(343218) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 20/12/2019 por estar em 
readaptação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00483/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/05/2019, a Portaria nº CTD 00422/19 de 
26/04/2019 de Camila Rauber Moretti, matrícula 
nº 48759-7 para atuar no(a) Neim Clair Gruber 
Souza (343250) , referente ao período que passa a 
ser de 26/04/2019 a 23/05/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00484/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/04/2019, a Portaria nº CTD 00363/19 de 
01/04/2019 de Sabrina Silveira, matrícula nº 
48412-1 para atuar no(a) Neim Jardim Atlantico 
(343237) , referente ao período que passa a ser de 
01/04/2019 a 28/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 

entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00485/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/04/2019, a Portaria nº ADS 01634/19 de 
22/04/2019 de Suelem Bueno, matrícula nº 48666-
3 para atuar no(a) Neim Judite Fernandes de Lima 
(343314) , referente ao período que passa a ser de 
16/04/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00486/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/04/2019, a Portaria nº ADS 01632/19 de 
22/04/2019 de Andreza Valda Dias, matrícula nº 
48652-3 para atuar no(a) Neim Judite Fernandes de 
Lima (343314) , referente ao período que passa a 
ser de 16/04/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00487/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01042/19 de 
18/02/2019 de Patricia Maria da Silva, matrícula 
nº 47756-7 para atuar no(a) Neim Professora Otilia 
Cruz (343351) , referente ao período que passa a 
ser de 19/02/2019 a 07/06/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00488/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/04/2019, a Portaria nº ADS 01449/19 de 
02/04/2019 de Simone de Araujo Rosa, matrícula 
nº 47976-4 para atuar no(a) Neim Abraao (343238) 
, referente ao período que passa a ser de 
11/03/2019 a 20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00489/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2019, a Portaria nº CTD 00318/19 de 
20/03/2019 de Luana Silveira Benites, matrícula nº 
48152-1 para atuar no(a) Neim Celso Ramos 
(343210) , referente ao período que passa a ser de 
18/03/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00490/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/04/2019, a Portaria nº ADS 01020/19 de 
18/02/2019 de Daniela Monguilhott de Oliveira, 
matrícula nº 47737-0 para atuar no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229) , referente ao período 
que passa a ser de 19/02/2019 a 22/08/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00491/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/04/2019, a Portaria nº ADS 01018/19 de 
18/02/2019 de Roberlene Ribeiro dos Santos, 
matrícula nº 47734-6 para atuar no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229) , referente ao período 
que passa a ser de 19/02/2019 a 22/08/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00492/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
19/03/2019, a Portaria nº ADS 00989/19 de 
18/02/2019 de Simone Stein Pires, matrícula nº 
47597-1 para atuar no(a) Ebm Jose do Valle Pereira 
(344214) , referente ao período que passa a ser de 
18/02/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 

FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00493/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
19/03/2019, a Portaria nº ADS 00990/19 de 
18/02/2019 de Simone Stein Pires, matrícula nº 
47597-1 para atuar no(a) Ebm Jose do Valle Pereira 
(344214) , referente ao período que passa a ser de 
18/02/2019 a 09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00494/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
25/04/2019, a Portaria nº ADS 01468/19 de 
03/04/2019 de Maria Goreth Michette, matrícula 
nº 46943-2 para atuar no(a) Neim Idalina Ochoa 
(343236) , referente ao período que passa a ser de 
01/04/2019 a 24/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00495/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00435/19 de 
06/02/2019 de Dioni Maureci Vieira, matrícula nº 
46469-4 para atuar no(a) Neim Maria Elena da Silva 
(343353) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 09/09/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00496/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01549/19 de 
09/04/2019 de Marilene Goulart, matrícula nº 
48556-0 para atuar no(a) Neim Anjo da Guarda 
(343242) , referente ao período que passa a ser de 
09/04/2019 a 07/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  
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PORTARIA ALT Nº 00497/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01548/19 de 
09/04/2019 de Giseli Janning, matrícula nº 48557-
8 para atuar no(a) Neim Anjo da Guarda (343242) , 
referente ao período que passa a ser de 
08/04/2019 a 07/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00498/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01321/19 de 
15/03/2019 de Sttefany Cipriano Ferreira Ramos, 
matrícula nº 48123-8 para atuar no(a) Neim 
Caetana Marcelina Dias (343214) , referente ao 
período que passa a ser de 11/03/2019 a 
10/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00499/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01258/19 de 
11/03/2019 de Lilian Sofia Kovalski, matrícula nº 
46706-5 para atuar no(a) Neim Caetana Marcelina 
Dias (343214) , referente ao período que passa a 
ser de 07/03/2019 a 10/08/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00500/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00478/19 de 
06/02/2019 de Mitalhia Stefia Aparecida Frez, 
matrícula nº 46501-1 para atuar no(a) Neim Maria 
Elena da Silva (343353) , referente ao período que 
passa a ser de 11/02/2019 a 09/09/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00501/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 

legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2019, a Portaria nº ADS 01088/19 de 
18/02/2019 de Rosinei Ferreira de Lima Matias, 
matrícula nº 47666-8 para atuar no(a) Neim Chico 
Mendes (343218) , referente ao período que passa 
a ser de 18/02/2019 a 08/08/2019 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00502/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2019, a Portaria nº ADS 01089/19 de 
18/02/2019 de Rosinei Ferreira de Lima Matias, 
matrícula nº 47666-8 para atuar no(a) Neim Chico 
Mendes (343218) , referente ao período que passa 
a ser de 18/02/2019 a 08/08/2019 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00503/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01169/19 de 
20/02/2019 de Leticia Gomes da Silva Souza, 
matrícula nº 47668-4 para atuar no(a) Neim 
Mateus de Barros (343223) , referente ao período 
que passa a ser de 25/02/2019 a 10/07/2019 por 
estar em gestação/amamentação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00504/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01170/19 de 
20/02/2019 de Leticia Gomes da Silva Souza, 
matrícula nº 47668-4 para atuar no(a) Neim 
Mateus de Barros (343223) , referente ao período 
que passa a ser de 25/02/2019 a 10/07/2019 por 
estar em gestação/amamentação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00505/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
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legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
12/03/2019, a Portaria nº ADS 01012/19 de 
18/02/2019 de Stefany Bitencourt de Souza, 
matrícula nº 47730-3 para atuar no(a) Ebm Inten 
Aricomedes da Silva (344218) , referente ao 
período que passa a ser de 19/02/2019 a 
11/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00506/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
11/04/2019, a Portaria nº CTD 00237/19 de 
18/02/2019 de Ivone Tereza Filipe Schmitt, 
matrícula nº 47569-6 para atuar no(a) Neim Clair 
Gruber Souza (343250) , referente ao período que 
passa a ser de 18/02/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00507/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº CTD 00239/19 de 
18/02/2019 de Elisangela de Azevedo Galvao, 
matrícula nº 47571-8 para atuar no(a) Neim Nossa 
Sra Aparecida (343205) , referente ao período que 
passa a ser de 18/02/2019 a 07/06/2019 por estar 
em licença para tratar da saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00508/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
31/05/2019, a Portaria nº CTD 00250/19 de 
18/02/2019 de Andreia Tatiane dos Santos, 
matrícula nº 47582-3 para atuar no(a) Neim Dra 
Zilda Arns Neumann (343308) , referente ao 
período que passa a ser de 18/02/2018 a 
09/08/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00509/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 

10/05/2019, a Portaria nº CTD 00345/19 de 
27/03/2019 de Fabiane Honorato, matrícula nº 
48245-5 para atuar no(a) Neim Celso Pamplona 
(343202) , referente ao período que passa a ser de 
27/03/2019 a 30/05/2019 por estar em licença 
para tratar da saúde Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 14 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00510/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
25/02/2019, a Portaria nº CTD 00057/19 de 
06/02/2019 de Sonia Teresinha Martins, matrícula 
nº 47260-3 para atuar no(a) Neim Coqueiros 
(343309) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 12/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00511/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
05/04/2019, a Portaria nº CTD 00300/19 de 
12/03/2019 de Marcia Ines Goes Rabelo Zimmer, 
matrícula nº 48030-4 para atuar no(a) Neim Celso 
Ramos (343210) , referente ao período que passa a 
ser de 12/03/2019 a 04/06/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00512/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01507/19 de 
04/04/2019 de Kenia de Moraes Correa, matrícula 
nº 48315-0 para atuar no(a) Neim Jardim Atlantico 
(343237) , referente ao período que passa a ser de 
29/03/2019 a 06/09/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00513/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01300/19 de 
15/03/2019 de Michele Marcia Hilzendeger, 
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matrícula nº 47987-0 para atuar no(a) Neim Jardim 
Atlantico (343237) , referente ao período que 
passa a ser de 11/03/2019 a 06/09/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00514/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00110/19 de 
06/02/2019 de Leticia da Cunha Pinto, matrícula 
nº 46196-2 para atuar no(a) Ebm Osvaldo Machado 
(344216) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 05/07/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00515/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00111/19 de 
06/02/2019 de Leticia da Cunha Pinto, matrícula 
nº 46196-2 para atuar no(a) Ebm Osvaldo Machado 
(344216) , referente ao período que passa a ser de 
11/02/2019 a 05/07/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00516/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
31/05/2019, a Portaria nº ADS 01692/19 de 
29/04/2019 de Nerli Belin de Castro, matrícula nº 
48787-2 para atuar no(a) Neim Professora Maria 
Barreiros (343207) , referente ao período que 
passa a ser de 30/04/2019 a 12/07/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00517/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
05/04/2019, a Portaria nº CTD 00301/19 de 
12/03/2019 de Roseli Dilma Martins Siqueira, 
matrícula nº 48035-5 para atuar no(a) Neim 
Caetana Marcelina Dias (343214) , referente ao 

período que passa a ser de 13/03/2019 a 
05/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00518/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/03/2019, a Portaria nº ADS 01082/19 de 
18/02/2019 de Adriana Cortolet Zardo, matrícula 
nº 47662-5 para atuar no(a) Neim Professora Otilia 
Cruz (343351) , referente ao período que passa a 
ser de 18/02/2019 a 12/07/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00519/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/03/2019, a Portaria nº ADS 01083/19 de 
18/02/2019 de Adriana Cortolet Zardo, matrícula 
nº 47662-5 para atuar no(a) Neim Professora Otilia 
Cruz (343351) , referente ao período que passa a 
ser de 18/02/2019 a 12/07/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00520/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/05/2019, a Portaria nº CTD 00263/19 de 
26/02/2019 de Simone Ribeiro Conceicao, 
matrícula nº 47813-0 para atuar no(a) Neim 
Ingleses II (343312) , referente ao período que 
passa a ser de 25/02/2019 a 31/05/2019 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00522/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2019, a Portaria nº CTD 00318/19 de 
20/03/2019 de Luana Silveira Benites, matrícula nº 
48152-1 para atuar no(a) Neim Celso Ramos 
(343210) , referente ao período que passa a ser de 
18/03/2019 a 17/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
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revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00523/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/04/2019, a Portaria nº CTD 00082/19 de 
06/02/2019 de Amanda Cristina de Oliveira, 
matrícula nº 47285-9 para atuar no(a) Neim Gentil 
Mathias da Silva (343344) , referente ao período 
que passa a ser de 11/02/2019 a 20/12/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00524/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/03/2019, a Portaria nº CTD 00267/19 de 
26/02/2019 de Patricia Maria Vieira, matrícula nº 
47819-9 para atuar no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro 
(344227) , referente ao período que passa a ser de 
25/02/2019 a 10/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00525/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 00579/19 de 
06/02/2019 de Carla Fernanda de Mendonca 
Barros, matrícula nº 47149-6 para atuar no(a) Ebm 
Jose Amaro Cordeiro (344227) , referente ao 
período que passa a ser de 11/02/2019 a 
08/11/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00526/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/05/2019, a Portaria nº CTD 00407/19 de 
23/04/2019 de Estefane Cristina da Silva, 
matrícula nº 48700-7 para atuar no(a) Neim 
Doralice Maria Dias (343337) , referente ao período 
que passa a ser de 22/04/2019 a 23/05/2019 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00527/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
03/05/2019, a Portaria nº ADS 00508/19 de 
06/02/2019 de Tamara Santos do Espirito Santo 
Rod, matrícula nº 46704-9 para atuar no(a) Neim 
Professora Maria Barreiros (343207) , referente ao 
período que passa a ser de 11/02/2019 a 
20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00528/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
03/05/2019, a Portaria nº ADS 00280/19 de 
06/02/2019 de Andreia Cristina Custodio Correa, 
matrícula nº 46242-0 para atuar no(a) Neim 
Professora Maria Barreiros (343207) , referente ao 
período que passa a ser de 11/02/2019 a 
20/12/2019 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00529/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
10/05/2019, a Portaria nº ADS 01623/19 de 
22/04/2019 de Marcia Linck Silva, matrícula nº 
48645-0 para atuar no(a) Neim Vila Uniao (343221) 
, referente ao período que passa a ser de 
16/04/2019 a 10/06/2019 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00530/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/12/2018, a Portaria nº ADS 00970/18 de 
08/02/2018 de Simone Fatima de Oliveira, 
matrícula nº 42448-0 para atuar no(a) Neim 
Ferminio Francisco Vieira (343215) , referente ao 
período que passa a ser de 15/02/2018 a 
28/06/2019 por estar em estabilidade gestacional 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
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MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00531/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/12/2018, a Portaria nº ADS 00971/18 de 
08/02/2018 de Simone Fatima de Oliveira, 
matrícula nº 42448-0 para atuar no(a) Neim 
Ferminio Francisco Vieira (343215) , referente ao 
período que passa a ser de 15/02/2018 a 
28/06/2019 por estar em estabilidade gestacional 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00532/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
23/05/2019, a Portaria nº ADS 01055/19 de 
18/02/2019 de Evanes Cavalheiro Ferreira, 
matrícula nº 47719-2 para atuar no(a) Ebm Antonio 
Pascoal Apostolo (344205) , referente ao período 
que passa a ser de 19/02/2019 a 12/07/2019 por 
estar em licença amamentação Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00533/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/05/2019, a Portaria nº CTD 00126/19 de 
06/02/2019 de Olga Teresa Braga Lopes, matrícula 
nº 47335-9 para atuar no(a) Neim Lausimar Maria 
Laus (343227) , referente ao período que passa a 
ser de 11/02/2019 a 20/12/2019 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01752/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Rosana Regina Marangoni, matrícula nº 48089-4, 
Professor Substituto IV (1328) Anos Iniciais (014), 
para no período de 07/05/2019 a 20/12/2019, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Osvaldo 
Galupo (344228), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
do titular Ronaldo Almerindo Jorge, matrícula nº 

25862-8, por estar em assessoramento da s.m.e. 
(06). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01753/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Maria Lima Coelho, matrícula nº 46879-7, 
Professor Substituto IV (1328) Anos Iniciais (014), 
para no período de 08/05/2019 a 20/12/2019, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Jose 
Jacinto Cardoso (344223), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Cristiane Farias, matrícula 
nº 13395-7, por estar em assessoramento da s.m.e. 
(06). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01754/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Elizane Fatima Cardoso da Silva, matrícula nº 
48294-3, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 06/05/2019 a 
14/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Dona Cota (343201), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Monalisa Coelho da Costa, 
matrícula nº 46600-0, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01755/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Rosangela Mees, matrícula nº 48839-9, Professor 
Substituto V (1329) Auxiliar-ed Infantil (083), para 
no período de 06/05/2019 a 20/12/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Vila Cachoeira 
(343222), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Monique Cristina Gelsleuchter, matrícula nº 
31319-0, por estar em assessoramento da s.m.e. 
(06). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
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disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01756/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Marilene Brasiliense Mendonca, matrícula nº 
48818-6, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Cachoeira (343222), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Monique Cristina 
Gelsleuchter, matrícula nº 31319-0, por estar em 
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01757/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Ana Olivia dos Reis, matrícula nº 48819-4, 
Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 02/05/2019 a 
20/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Julia Maria Rodrigues (343347), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Lizete Ines Brasil, 
matrícula nº 31220-7, por estar exercendo direção 
(10). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 08 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01758/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Denise Medeiros da Silva, matrícula nº 47660-9, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 29/04/2019 a 
26/08/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Luiz Paulo da Silva (343301), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Eulina Thomaz 
Pereira, matrícula nº 21316-0, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 08 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01759/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Denise Medeiros da Silva, matrícula nº 47660-9, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 29/04/2019 a 
26/08/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Luiz Paulo da Silva (343301), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Eulina Thomaz 
Pereira, matrícula nº 21316-0, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 08 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01760/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Natalia Elza Silva, matrícula nº 46512-7, Professor 
Substituto IV (1328) Educacao Infantil (029), para 
no período de 07/05/2019 a 04/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Francisca Idalina 
Lopes (343213), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Claudineia Alzira da Silva, matrícula nº 
14445-2, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 09 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01761/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Maria Lisandra Duarte de Quadra, matrícula nº 
48609-4, Professor Substituto I (1324) Educacao 
Infantil (029), para no período de 09/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Machado de Assis (343245), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Nanci Aparecida de 
Jesus Farias, matrícula nº 13775-8, por estar a 
disposição sem ônus (05). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01762/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
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10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Thassien Caroline Ribeiro Fernandes, matrícula nº 
48023-1, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 06/05/2019 a 
21/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Professora Maria Barreiros (343207), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Rosana 
Hames Kruger, matrícula nº 14736-2, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01763/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Ana Maria Tittoni Corso, matrícula nº 47754-0, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 18/02/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Bem-te-vi (343243), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Ana Lucia Vianna Meister, 
matrícula nº 13311-6, por estar exercendo direção 
(10). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01764/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Jose Roberto Correa Such, matrícula nº 48892-5, 
Professor Substituto V (1329) Historia (004), para 
no período de 14/05/2019 a 20/12/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Albertina Madalena 
Dias (344232), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento do 
titular Jose Maria Rosa Trindade, matrícula nº 
32866-9, por estar em designação (08). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01765/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Jose Roberto Correa Such, matrícula nº 48892-5, 
Professor Substituto V (1329) Historia (004), para 

no período de 14/05/2019 a 20/12/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Albertina Madalena 
Dias (344232), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
do titular Felipe Augusto Teixeira, matrícula nº 
08610-0, por estar em designação (08). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01766/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Jessica Kalmann, matrícula nº 48904-2, Professor 
Substituto I (1324) Educacao Infantil (029), para no 
período de 13/05/2019 a 04/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Poeta Joao da Cruz 
e Sousa (343249), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Claudineia Alzira da Silva, matrícula nº 
14445-2, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01767/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Andreia Teresinha da Silva de Brum, matrícula nº 
46693-0, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 13/02/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Celso Pamplona (343202), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Kariny Pereira Wiethorn, 
matrícula nº 25863-6, por estar em 
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01768/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Andreia Teresinha da Silva de Brum, matrícula nº 
46693-0, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 13/02/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Celso Pamplona (343202), com carga horária 
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de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Kariny Pereira Wiethorn, 
matrícula nº 25863-6, por estar em 
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01769/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Lucilia Enila Bernardes, matrícula nº 48909-3, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 13/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Cachoeira (343222), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Veronica Febronia Alves da 
Silva, matrícula nº 08889-7, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 13 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01770/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Ana Cristina da Silva Soares, matrícula nº 48926-3, 
Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
13/05/2019 a 11/06/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Inten Aricomedes da Silva 
(344218), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Maria Cristina Martins Dantas, matrícula nº 
33660-2, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01771/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Nilza dos Santos Caldana, matrícula nº 48897-6, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 13/05/2019 a 
16/10/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ingleses II (343312), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Juliana Maria Gomes 

Farias, matrícula nº 44627-0, por estar em 
gestação/amamentação (29). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01772/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Karoline Bitencourt de Souza, matrícula nº 48927-
1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-tecn 
Educacional (077), para no período de 15/05/2019 
a 29/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Anisio Teixeira (344204), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Thais Henn, matrícula nº 
27304-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01773/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Karoline Bitencourt de Souza, matrícula nº 48927-
1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-tecn 
Educacional (077), para no período de 15/05/2019 
a 29/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Anisio Teixeira (344204), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Thais Henn, matrícula nº 
27304-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01774/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Deise Cordova Pereira, matrícula nº 48116-5, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 13/05/2019 a 
12/07/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Nagib Jabor (343319), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Deonisia Azelir Florentino 
dos Sant, matrícula nº 13328-0, por estar em 
licença prêmio (12). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
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as disposições em contrário. Florianópolis, 14 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01775/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Carina Tavares Pasturczak, matrícula nº 48020-7, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 09/05/2019 a 
11/07/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Cachoeira (343222), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Claudia Maria Radetski, 
matrícula nº 11765-0, por estar em licença prêmio 
(12). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01776/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Damaris Hinkel, matrícula nº 48906-9, Professor 
Substituto IV (1328) Educacao Infantil (029), para 
no período de 13/05/2019 a 08/11/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Jardim Atlantico 
(343237), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Ana Lucia Jakubiak de Albuquerque, 
matrícula nº 18516-7, por estar em readaptação 
(13). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01777/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Damaris Hinkel, matrícula nº 48906-9, Professor 
Substituto IV (1328) Educacao Infantil (029), para 
no período de 13/05/2019 a 08/11/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Jardim Atlantico 
(343237), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Ana Lucia Jakubiak de Albuquerque, 
matrícula nº 18516-7, por estar em readaptação 
(13). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01778/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Sandrine Botzan Maria, matrícula nº 48934-4, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 16/05/2019 a 
14/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Tapera (343328), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Maria de Fatima Patricio 
Dallago, matrícula nº 32859-6, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01779/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Edneia Mendes, matrícula nº 48937-9, Professor 
Substituto IV (1328) Educacao Infantil (029), para 
no período de 16/05/2019 a 17/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Paulo Michels 
(343211), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Ilizete Olindina Cardoso, matrícula nº 14232-
8, por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01780/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Edneia Mendes, matrícula nº 48937-9, Professor 
Substituto IV (1328) Educacao Infantil (029), para 
no período de 16/05/2019 a 17/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Paulo Michels 
(343211), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Ilizete Olindina Cardoso, matrícula nº 14232-
8, por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01781/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
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10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Eduardo Costa Furtado, matrícula nº 48941-7, 
Professor Substituto III (1326) Historia (004), para 
no período de 16/05/2019 a 20/12/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Batista Pereira 
(344206), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Daniela Fernanda Sbravati, matrícula nº 
20344-0, por estar em designação (08). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01782/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Lisiana Aparecida Guedes Ribas, matrícula nº 
47688-9, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 13/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Maria Elena da Silva (343353), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Dayane dos Santos 
Cordova, matrícula nº 21833-2, por estar 
exercendo direção (10). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01783/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Fabiana da Silva, matrícula nº 48919-0, Professor 
Substituto III (1326) Educacao Infantil (029), para 
no período de 14/05/2019 a 31/05/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Maria Salome dos 
Santos (343325), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Carla Graciele Diehl, matrícula nº 29389-0, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01784/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Elda Lucia Schlemper Martendal, matrícula nº 
48494-6, Professor Substituto III (1326) Educacao 

Infantil (029), para no período de 14/05/2019 a 
14/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Tapera (343328), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Maria de Fatima Patricio 
Dallago, matrícula nº 32859-6, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01785/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Marlene Goncalves Lopes, matrícula nº 46942-4, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 16/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Maria Elena da Silva (343353), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Dayane dos Santos 
Cordova, matrícula nº 21833-2, por estar 
exercendo direção (10). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01786/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Ediane de Oliveira Silva, matrícula nº 48933-6, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 14/05/2019 a 
31/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Maria Salome dos Santos (343325), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Carla 
Graciele Diehl, matrícula nº 29389-0, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01787/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Julia Terra Denis Collaco, matrícula nº 47990-0, 
Professor Substituto VI (1333) Educacao Fisica 
(012), para no período de 08/05/2019 a 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  2439 Florianópolis/SC, sexta-feira, 17 de maio de 2019 pg. 22 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Diretoria de Governo Eletrônico  Controle:  Thamara Malta  Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 22 
 

28/08/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ingleses II (343312), com carga horária de 10 
(dez) horas semanais (Matutino/Vespertino), face o 
impedimento da titular Andressa Ceni Lopes, 
matrícula nº 47088-0, por estar em 
gestação/amamentação (29). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01788/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Flavia Nascimento Y Mansour, matrícula nº 48918-
2, Professor Substituto III (1326) Educacao Fisica 
(012), para no período de 15/05/2019 a 
08/07/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Uniao (343221), com carga horária de 30 
(trinta) horas semanais (Matutino/Vespertino), 
face o impedimento da titular Bruna Rafaella 
Lopes, matrícula nº 47198-4, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01789/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Carla Fernanda Souza da Silva, matrícula nº 47022-
8, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-educ 
Especial (070), para no período de 14/05/2019 a 
10/07/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Virgilio dos Reis Varzea (344238), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Eulalia Ayub 
Hennrichs, matrícula nº 29879-4, por estar em 
licença prêmio (12). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 14 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01790/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Lidiane de Fatima Gomes, matrícula nº 48891-7, 
Professor Substituto I (1324) Auxiliar-educ Especial 
(070), para no período de 13/05/2019 a 
07/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Costa Lagoa (344219), com carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais, face o impedimento 
da titular Mariela Salvio de Andrade, matrícula nº 
48210-2, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01791/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Kelly Cristina Jose de Matos, matrícula nº 46709-0, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 16/05/2019 a 
11/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Orisvaldina Silva (343320), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Marizete Maria Salvio, 
matrícula nº 10966-5, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 15 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01792/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Ana Paula Soares, matrícula nº 48915-8, Professor 
Substituto III (1326) Educacao Fisica (012), para no 
período de 15/05/2019 a 08/07/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Stella Maris Correa 
Carneiro (343322), com carga horária de 10 (dez) 
horas semanais (Matutino/Vespertino), face o 
impedimento da titular Bruna Rafaella Lopes, 
matrícula nº 47198-4, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 15 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01793/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Daniela Subtil de Andrade, matrícula nº 47714-1, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Fisica 
(012), para no período de 16/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Antonio Pascoal Apostolo (344205), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento do 
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titular Rafael Affonso Gaspar, matrícula nº 28050-
0, por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01794/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Rita de Cassia Sousa, matrícula nº 48951-4, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
16/05/2019 a 12/07/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Batista Pereira (344206), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Lucia 
Helena Mendes, matrícula nº 31206-1, por estar 
em licença para tratamento de saúde (03). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01795/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Rita de Cassia Sousa, matrícula nº 48951-4, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
16/05/2019 a 12/07/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Batista Pereira (344206), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Lucia 
Helena Mendes, matrícula nº 31206-1, por estar 
em licença para tratamento de saúde (03). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01796/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Celia Frizon, matrícula nº 48889-5, Professor 
Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil (083), para 
no período de 15/05/2019 a 14/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Dona Cota 
(343201), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Fernanda Pires Firmo, matrícula nº 48179-3, 
por estar em licença para tratamento de saúde 

(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01797/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Lucilene Waltrich, matrícula nº 46671-9, Professor 
Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil (083), para 
no período de 13/05/2019 a 29/05/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Machado de Assis 
(343245), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Maria Isabel da Silva Cordeiro, matrícula nº 
29139-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01798/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Celia Frizon, matrícula nº 48889-5, Professor 
Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil (083), para 
no período de 13/05/2019 a 14/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Dona Cota 
(343201), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Monalisa Coelho da Costa, matrícula nº 
46600-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01799/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Ana Maria Tittoni Corso, matrícula nº 47754-0, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 15/05/2019 a 
06/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ferminio Francisco Vieira (343215), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Elisabete 
Correa Carvalho, matrícula nº 41968-0, por estar 
em licença para tratamento de saúde (03). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
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MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01800/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Camila da Silva Santana, matrícula nº 48928-0, 
Professor Substituto V (1329) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 15/05/2019 a 
31/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Irma Scheilla (343241), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Celia da Costa, matrícula nº 
30825-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01801/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Camila da Silva Santana, matrícula nº 48928-0, 
Professor Substituto V (1329) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 15/05/2019 a 
31/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Irma Scheilla (343241), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Celia da Costa, matrícula nº 
30825-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01802/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Rosa Cristina Hood Gauterio, matrícula nº 48929-
8, Professor Substituto VI (1333) Portugues (001), 
para no período de 16/05/2019 a 09/08/2019, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Beatriz de 
Souza Brito (344207), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, face o impedimento da 
titular Rita de Cassia Peres, matrícula nº 14103-8, 
por estar em licença prêmio (12). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01803/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Fernanda Alves Rei, matrícula nº 46677-8, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 14/05/2019 a 
06/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Caetana Marcelina Dias (343214), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Elisabete Correa 
Carvalho, matrícula nº 41968-0, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01804/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Maria Lucia Martins, matrícula nº 48718-0, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 24/04/2019 a 
15/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Luana 
Celina da Costa, matrícula nº 30824-2, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01805/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Denise Martins, matrícula nº 48899-2, Professor 
Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil (083), para 
no período de 13/05/2019 a 07/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Professora Otilia 
Cruz (343351), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Bianca Ferreira da Silva Amorim, matrícula 
nº 46590-9, por estar em gestação/amamentação 
(29). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01806/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
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Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Patricia Pires Berger, matrícula nº 48953-0, 
Professor Substituto I (1324) Ingles (002), para no 
período de 16/05/2019 a 20/12/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Luiz Candido da Luz 
(344229), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Lucelia Moreira Pereira, matrícula nº 32960-
6, por estar em licença para aperfeiçoamento 
profissional (09). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 15 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01184/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Marijane de Souza Vieira da Silva, 
matrícula nº 47613-7, Professor Substituto IV 
(1328) Matematica (008) para no período de 
02/05/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Albertina Madalena Dias (344232), com 
carga horária de 10 (dez) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01185/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ageniana Espindola, matrícula nº 47163-
1, Professor Substituto III (1326) Educacao Fisica 
(012) para no período de 11/02/2019 a 20/12/2019 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Vitor Miguel de 
Souza (344222), com carga horária de 10 (dez) 
horas semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01186/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ariana Farias Gregorio, matrícula nº 
48798-8, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed 
Infantil (083) para no período de 29/04/2019 a 
28/06/2019 atuar em classe-vaga no(a) Neim Prof 
Antonieta de Barros (343355), com carga horária 

de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01187/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Julieta Furtado Camargo, matrícula nº 
47713-3, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Fisica (012) para no período de 19/02/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Batista Pereira (344206), com carga horária de 10 
(dez) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01188/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Bruna Mansani da Silva, matrícula nº 
31745-4, Professor Substituto V (1329) Artes-Artes 
Plasticas (045) para no período de 11/02/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Donicia Maria Costa (344221), com carga horária 
de 10 (dez) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01189/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Francine Costa, matrícula nº 47620-0, 
Professor Substituto III (1326) Historia (004) para 
no período de 18/02/2019 a 20/12/2019 atuar em 
classe-vaga no(a) Ebm Jose do Valle Pereira 
(344214), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01190/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
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de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Carolina Malagoli Krelling, matrícula nº 
48266-8, Professor Substituto III (1326) Historia 
(004) para no período de 14/05/2019 a 20/12/2019 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Donicia Maria 
Costa (344221), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01191/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Carolina Malagoli Krelling, matrícula nº 
48266-8, Professor Substituto III (1326) Historia 
(004) para no período de 14/05/2019 a 20/12/2019 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Donicia Maria 
Costa (344221), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01192/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Marina Mariano Martins, matrícula nº 
46734-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 01/03/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Batista Pereira (344206), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01193/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Marina Mariano Martins, matrícula nº 
46734-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 01/03/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Batista Pereira (344206), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01194/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Eduarda da Silva, matrícula nº 46158-0, 
Professor Substituto V (1329) Portugues (001) para 
no período de 27/03/2019 a 20/12/2019 atuar em 
classe-vaga no(a) Ebm Donicia Maria Costa 
(344221), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01195/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Claudia Ines Pozza, matrícula nº 46806-1, 
Professor Substituto IV (1328) Anos Iniciais (014) 
para no período de 11/02/2019 a 20/12/2019 atuar 
em classe-vaga no(a) Ger Pedag Educ Jovens Adult 
e Conveniad (344300), Assistencia Social Sao Luiz 
(062) , com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01196/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Emanuelle Aline da Silva Meneghetti, 
matrícula nº 46850-9, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014) para no período de 
11/02/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Ger Pedag Educ Jovens Adult e Conveniad 
(344300), Assistencia Social Sao Luiz (062) , com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01197/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Janaina Batista Silva, matrícula nº 
48908-5, Professor Substituto III (1326) Educacao 
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Infantil (029) para no período de 13/05/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ger de 
Artic e Atividades Complementares (343100), Cons 
Com Coloninha (018) , com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01198/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Emilia Rosane Cardoso Bossle, matrícula 
nº 48224-2, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 25/04/2019 
a 20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Antonio Pascoal Apostolo (344205), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01199/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nara Meurey Marba Lui, matrícula nº 
46860-6, Supervisor Escolar Substituto I (1340) 
Supervisor Escolar (057) para no período de 
13/05/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Maria Conceicao Nunes (344236), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01200/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nara Meurey Marba Lui, matrícula nº 
46860-6, Supervisor Escolar Substituto I (1340) 
Supervisor Escolar (057) para no período de 
13/05/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Maria Conceicao Nunes (344236), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01201/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jackeline Silva Guimaraes, matrícula nº 
48917-4, Professor Substituto III (1326) Artes-
Musica (042) para no período de 15/05/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Depto de 
Educ de Jovens e Adultos (344110), Eja Norte I 
(086) , com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Vespertino/Noturno). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01202/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o 
servidor Guilherme Golgo Kunert, matrícula nº 
48925-5, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Fisica (012) para no período de 14/05/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose 
Jacinto Cardoso (344223), com carga horária de 10 
(dez) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01203/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Marli de Fatima Pereira, matrícula nº 
47726-5, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Especial (015) para no período de 14/05/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Neim Celso 
Pamplona (343202), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01204/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Sandra Regina da Silva Antunes, 
matrícula nº 46464-3, Professor Substituto III 
(1326) Educacao Infantil (029) para no período de 
06/03/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Joao Machado da Silva (343318), com 
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carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01205/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Sandra Regina da Silva Antunes, 
matrícula nº 46464-3, Professor Substituto III 
(1326) Educacao Infantil (029) para no período de 
06/03/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Joao Machado da Silva (343318), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01206/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Natielen Aparecida Peixe, matrícula nº 
46955-6, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 14/05/2019 
a 20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Neim Alm 
Lucas Alexandre Boiteux (343216), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01207/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Carla Pacheco Castilho, matrícula nº 
46765-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 18/02/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Brigadeiro Eduardo Gomes (344208), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01208/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 

de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Adenir Zanotti Vieira de Souza, matrícula 
nº 48931-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 16/05/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Maria 
Conceicao Nunes (344236), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01209/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Adenir Zanotti Vieira de Souza, matrícula 
nº 48931-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 16/05/2019 a 
20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Maria 
Conceicao Nunes (344236), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01210/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o 
servidor Hamilton da Silva Ferreira, matrícula nº 
46333-7, Professor Substituto I (1324) Auxiliar 
Interprete Educacional (079) para no período de 
08/05/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino 
(344210), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 15 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01211/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Elizangela Inacia Das Chagas, matrícula 
nº 48949-2, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 16/05/2019 
a 20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Coqueiros (343309), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
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contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01212/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o 
servidor Mario Augusto Henning, matrícula nº 
48306-0, Professor Substituto IV (1328) Libras (082) 
para no período de 14/05/2019 a 20/12/2019 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Henrique Veras 
(344211), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01213/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ohana Tome da Cruz, matrícula nº 
48942-5, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 16/05/2019 
a 20/12/2019 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Franklin Cascaes (343240), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 01214/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Dimar Ribeiro Correa Leopoldino, 
matrícula nº 48948-4, Professor Substituto III 
(1326) Educacao Fisica (012) para no período de 
15/05/2019 a 20/12/2019 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Batista Pereira (344206), com carga 
horária de 10 (dez) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 15 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00605/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/05/2019, da Portaria nº ADS 01751/19 de 
07/05/2019, de Fabiana Duarte de Quadra, 

matrícula nº 48591-8, lotada no(a) Neim Poeta 
Joao da Cruz e Sousa (343249) por 
incompatibilidade de horário.. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00606/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/04/2019, da Portaria nº CEF 00514/19 de 
15/04/2019, de Marco Aurelio Oliveira Mello, 
matrícula nº 46354-0, lotado no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00607/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/04/2019, da Portaria nº ADS 00944/19 de 
08/02/2019, de Marco Aurelio Oliveira Mello, 
matrícula nº 46354-0, lotado no(a) Ebm Brigadeiro 
Eduardo Gomes (344208) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00609/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/05/2019, da Portaria nº CTD 00384/19 de 
09/04/2019, de Vera Maria Marcelo, matrícula nº 
48575-6, lotada no(a) Neim Nagib Jabor (343319) 
por retorno do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00611/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/05/2019, da Portaria nº ADV 00863/19 de 
15/03/2019, de Rosana Regina Marangoni, 
matrícula nº 48089-4, lotada no(a) Ebm Joao 
Alfredo Rohr (344212) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
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MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00612/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/05/2019, da Portaria nº ADS 00151/19 de 
06/02/2019, de Rodrigo Candido da Silva, 
matrícula nº 46556-9, lotado no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00613/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/05/2019, da Portaria nº ADS 00152/19 de 
06/02/2019, de Rodrigo Candido da Silva, 
matrícula nº 46556-9, lotado no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00614/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/05/2019, da Portaria nº ADS 01403/19 de 
28/03/2019, de Valeria Schneiders, matrícula nº 
48308-7, lotada no(a) Ebm Jose Jacinto Cardoso 
(344223) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00615/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº ADV 00236/19 de 
06/02/2019, de Ageniana Espindola, matrícula nº 
47163-1, lotada no(a) Ebm Vitor Miguel de Souza 
(344222) por retificação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 08 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00616/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 19/03/2019, da Portaria nº CEF 00391/19 de 

27/03/2019, de Luiz Guilherme Schultz Artioli, 
matrícula nº 46388-4, lotado no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 08 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00617/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/05/2019, da Portaria nº ADS 00121/19 de 
06/02/2019, de Jaqueline Rocha, matrícula nº 
46181-4, lotada no(a) Ebm Luiz Candido da Luz 
(344229) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00618/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 19/02/2019, da Portaria nº ADV 00618/19 de 
18/02/2019, de Julieta Furtado Camargo, 
matrícula nº 47713-3, lotada no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) por mudança de nível.. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00619/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/05/2019, da Portaria nº ADS 01749/19 de 
07/05/2019, de Natalia Elza Silva, matrícula nº 
46512-7, lotada no(a) Neim Francisca Idalina Lopes 
(343213) por retificação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00620/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/05/2019, da Portaria nº ADS 01747/19 de 
07/05/2019, de Thassien Caroline Ribeiro 
Fernandes, matrícula nº 48023-1, lotada no(a) 
Neim Professora Maria Barreiros (343207) por 
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 09 de maio 
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de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00621/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº ADV 00666/19 de 
20/02/2019, de Bruna Mansani da Silva, matrícula 
nº 31745-4, lotada no(a) Ebm Donicia Maria Costa 
(344221) por retificação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00622/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/05/2019, da Portaria nº ADV 01187/19 de 
09/05/2019, de Julieta Furtado Camargo, 
matrícula nº 47713-3, lotada no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) por ausência injustificada. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00623/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/02/2019, da Portaria nº ADV 00571/19 de 
14/02/2019, de Thayrine Aparicio Comichole, 
matrícula nº 47024-4, lotada no(a) Ebm Jose Amaro 
Cordeiro (344227) por extinção da vaga. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00624/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 18/02/2019, da Portaria nº ADV 00638/19 de 
18/02/2019, de Francine Costa, matrícula nº 
47620-0, lotada no(a) Ebm Jose do Valle Pereira 
(344214) por mudança de nível.. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00625/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/05/2019, da Portaria nº ADV 00012/19 de 

06/02/2019, de Fabio Ramos Barreto, matrícula nº 
46142-3, lotado no(a) Depto de Educ de Jovens e 
Adultos (344110) , Eja Norte I (086) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 09 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00626/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 14/03/2019, da Portaria nº ALT 00369/19 de 
26/04/2019, de Elaine Cristiani Gorges Setubal, 
matrícula nº 47667-6, lotada no(a) Neim Professora 
Otilia Cruz (343351) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00627/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 14/03/2019, da Portaria nº ALT 00370/19 de 
26/04/2019, de Elaine Cristiani Gorges Setubal, 
matrícula nº 47667-6, lotada no(a) Neim Professora 
Otilia Cruz (343351) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00628/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2019, da Portaria nº ADS 00611/19 de 
06/02/2019, de Marina Mariano Martins, 
matrícula nº 46734-0, lotada no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00629/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/05/2019, da Portaria nº ADS 00502/19 de 
06/02/2019, de Marcia Pires de Oliveira Borges, 
matrícula nº 46518-6, lotada no(a) Neim Vila 
Cachoeira (343222) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
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contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00630/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2019, da Portaria nº ADS 00612/19 de 
06/02/2019, de Marina Mariano Martins, 
matrícula nº 46734-0, lotada no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00631/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/05/2019, da Portaria nº ADS 01348/19 de 
15/03/2019, de Marcia Pires de Oliveira Borges, 
matrícula nº 46518-6, lotada no(a) Neim Vila 
Cachoeira (343222) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 09 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00632/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/03/2019, da Portaria nº ADS 01585/19 de 
12/04/2019, de Eduarda da Silva, matrícula nº 
46158-0, lotada no(a) Ebm Donicia Maria Costa 
(344221) por alteração do motivo de afastamento 
do titular. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 09 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00633/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 10/05/2019, da Portaria nº CTD 00077/19 de 
06/02/2019, de Vanessa Cristina Regis, matrícula 
nº 47281-6, lotada no(a) Neim Ana Spyrios Dimatos 
(343226) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00634/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 

legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADV 00141/19 de 
06/02/2019, de Leticia Emiliano da S F Rodrigues, 
matrícula nº 46261-6, lotada no(a) Ger de Artic e 
Atividades Complementares (343100) , Cons Com 
Coloninha (018) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00635/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADS 01304/19 de 
15/03/2019, de Raquel Indalencio Geronimo, 
matrícula nº 48084-3, lotada no(a) Neim Nagib 
Jabor (343319) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00636/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 10/05/2019, da Portaria nº ADS 01641/19 de 
22/04/2019, de Lucilia Enila Bernardes, matrícula 
nº 48690-6, lotada no(a) Neim Maria Elena da Silva 
(343353) por retorno do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00637/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 10/05/2019, da Portaria nº ADS 01625/19 de 
22/04/2019, de Lisiana Aparecida Guedes Ribas, 
matrícula nº 47688-9, lotada no(a) Neim Maria 
Elena da Silva (343353) por retorno do titular. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 10 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00638/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº CTD 00094/19 de 
06/02/2019, de Talitha Mello dos Santos, 
matrícula nº 47297-2, lotada no(a) Neim Jardim 
Atlantico (343237) a pedido do servidor(a). Artigo 
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2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00639/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº ADV 00324/19 de 
06/02/2019, de Claudia Ines Pozza, matrícula nº 
46806-1, lotada no(a) Depto de Educ de Jovens e 
Adultos (344110) , Assistencia Social Sao Luiz (062) 
por alteração de lotação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 13 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00640/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº ADV 00343/19 de 
06/02/2019, de Emanuelle Aline da Silva 
Meneghetti, matrícula nº 46850-9, lotada no(a) 
Depto de Educ de Jovens e Adultos (344110) , 
Assistencia Social Sao Luiz (062) por alteração de 
lotação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00641/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 18/02/2019, da Portaria nº ADS 01041/19 de 
18/02/2019, de Ana Maria Tittoni Corso, matrícula 
nº 47754-0, lotada no(a) Neim Bem-te-vi (343243) 
por retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00646/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2019, da Portaria nº ADV 01148/19 de 
26/04/2019, de Emilia Rosane Cardoso Bossle, 
matrícula nº 48224-2, lotada no(a) Ebm Antonio 
Pascoal Apostolo (344205) por mudança de nível.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00647/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 10/05/2019, da Portaria nº ADV 00988/19 de 
02/04/2019, de Bianca Natalia Poffo, matrícula nº 
47716-8, lotada no(a) Ebm Jose Jacinto Cardoso 
(344223) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00649/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 23/05/2019, da Portaria nº ALT 00288/19 de 
22/04/2019, de Andrea Lahir Nascimento Aranha, 
matrícula nº 46638-7, lotada no(a) Neim Prof 
Antonieta de Barros (343355) por retificação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00650/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº CEF 00525/19 de 
18/04/2019, de Andreia Teresinha da Silva de 
Brum, matrícula nº 46693-0, lotada no(a) Neim 
Celso Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00651/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº CEF 00526/19 de 
18/04/2019, de Andreia Teresinha da Silva de 
Brum, matrícula nº 46693-0, lotada no(a) Neim 
Celso Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00652/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/02/2019, da Portaria nº ADS 00962/19 de 
13/02/2019, de Andreia Teresinha da Silva de 
Brum, matrícula nº 46693-0, lotada no(a) Neim 
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Celso Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00653/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/02/2019, da Portaria nº ADS 00963/19 de 
13/02/2019, de Andreia Teresinha da Silva de 
Brum, matrícula nº 46693-0, lotada no(a) Neim 
Celso Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00654/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº ADS 01620/19 de 
18/04/2019, de Andreia Teresinha da Silva de 
Brum, matrícula nº 46693-0, lotada no(a) Neim 
Celso Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00655/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/02/2019, da Portaria nº ADS 01621/19 de 
18/04/2019, de Andreia Teresinha da Silva de 
Brum, matrícula nº 46693-0, lotada no(a) Neim 
Celso Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00656/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADV 00351/19 de 
06/02/2019, de Nara Meurey Marba Lui, matrícula 
nº 46860-6, lotada no(a) Ebm Maria Conceicao 
Nunes (344236) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00657/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADV 00670/19 de 
20/02/2019, de Nara Meurey Marba Lui, matrícula 
nº 46860-6, lotada no(a) Ebm Maria Conceicao 
Nunes (344236) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 13 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00658/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 03/02/2019, da Portaria nº CEF 00595/19 de 
03/05/2019, de Thassien Caroline Ribeiro 
Fernandes, matrícula nº 48023-1, lotada no(a) 
Neim Lausimar Maria Laus (343227) por 
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00659/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 03/05/2019, da Portaria nº ADV 00775/19 de 
13/03/2019, de Thassien Caroline Ribeiro 
Fernandes, matrícula nº 48023-1, lotada no(a) 
Neim Lausimar Maria Laus (343227) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00660/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADS 00245/19 de 
06/02/2019, de Mayra Othero Nunes Jardim 
Mugnaini, matrícula nº 46216-0, lotada no(a) Neim 
Maria Elena da Silva (343353) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00661/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADS 00246/19 de 
06/02/2019, de Mayra Othero Nunes Jardim 
Mugnaini, matrícula nº 46216-0, lotada no(a) Neim 
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Maria Elena da Silva (343353) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00662/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 14/05/2019, da Portaria nº CTD 00304/19 de 
13/03/2019, de Monica Amaro, matrícula nº 
48042-8, lotada no(a) Neim Caetana Marcelina Dias 
(343214) por retorno do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00663/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/05/2019, da Portaria nº DES 00447/19 de 
14/03/2019. que designou Renato Nilson Das 
Chagas, matrícula nº 20372-6, lotado no(a) 
Gerencia de Projetos Inovadores (345200) , para 
Ebm Henrique Veras (344211) por alteração de 
lotação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00664/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/05/2019, da Portaria nº CTD 00405/19 de 
23/04/2019, de Bruna Yohana de Freitas Pereira, 
matrícula nº 48698-1, lotada no(a) Neim Orlandina 
Cordeiro (343206) por retorno do titular. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00665/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/05/2019, da Portaria nº ADS 01143/19 de 
18/02/2019, de Lucas Andre Gasparotto, matrícula 
nº 46552-6, lotado no(a) Ebm Batista Pereira 
(344206) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00666/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 06/03/2019, da Portaria nº ADS 00427/19 de 
06/02/2019, de Sandra Regina da Silva Antunes, 
matrícula nº 46464-3, lotada no(a) Neim Joao 
Machado da Silva (343318) por alteração do 
motivo de afastamento do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00667/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 06/03/2019, da Portaria nº ADS 00428/19 de 
06/02/2019, de Sandra Regina da Silva Antunes, 
matrícula nº 46464-3, lotada no(a) Neim Joao 
Machado da Silva (343318) por alteração do 
motivo de afastamento do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00668/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 18/02/2019, da Portaria nº DES 00216/19 de 
22/01/2019. que designou Amanda Amorim 
Correa Teixeira, matrícula nº 20195-2, lotada no(a) 
Ebm Brigadeiro Eduardo Gomes (344208) , para 
Ebm Adotiva Liberato Valentim (344234) por 
relotação do titular. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 15 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00669/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 18/02/2019, da Portaria nº ADS 00634/19 de 
06/02/2019, de Carla Pacheco Castilho, matrícula 
nº 46765-0, lotada no(a) Ebm Brigadeiro Eduardo 
Gomes (344208) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 15 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  
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PORTARIA CEF Nº 00671/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/05/2019, da Portaria nº ADS 01653/19 de 
23/04/2019, de Daniela Subtil de Andrade, 
matrícula nº 47714-1, lotada no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00672/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/05/2019, da Portaria nº ADV 01124/19 de 
23/04/2019, de Daniela Subtil de Andrade, 
matrícula nº 47714-1, lotada no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00673/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/03/2019, da Portaria nº ADV 00785/19 de 
14/03/2019, de Ana Clarissa Henrique Kolbow, 
matrícula nº 46420-1, lotada no(a) Ebm Acacio 
Garibaldi Sao Thiago (344202) por retificação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00438/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Leidiane de Sousa Guimaraes, 
matrícula nº 48873-9, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
07/05/2019 a 29/08/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Hermenegilda Carolina 
Jacques (343235), com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Daniela Angela Rebonatto de Souza, 
matrícula nº 45388-9, por estar em 
gestação/amamentação (29). Florianópolis, 07 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00439/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 

legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Elizabete Enedina de Souza, 
matrícula nº 48884-4, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
09/05/2019 a 05/06/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Bem-te-vi (343243), com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Janaina 
Fagundes de Souza, matrícula nº 27348-1, por estar 
em licença para tratamento de saúde (03). 
Florianópolis, 09 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00440/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Viviane Costa Nunes da Silva, 
matrícula nº 48893-3, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
13/05/2019 a 20/12/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Julia Maria Rodrigues 
(343347), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Teresinha Maria Fell Pereira, matrícula nº 
12125-8, por estar em readaptação (13). 
Florianópolis, 10 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00441/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Joao Fabio Borges Bittencourt, 
matrícula nº 48895-0, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
13/05/2019 a 13/06/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Celso Pamplona (343202), 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular 
Elisangela Schmidt Guimaraes, matrícula nº 21449-
3, por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Florianópolis, 10 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00442/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Rosane Cavalheiro da Silva, 
matrícula nº 48896-8, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
09/05/2019 a 23/05/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Mateus de Barros (343223), 
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com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Suzete 
Cristiane Sutil, matrícula nº 19602-9, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). 
Florianópolis, 10 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00443/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Marines da Rosa de Campos, 
matrícula nº 48900-0, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
13/05/2019 a 28/06/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Jardim Atlantico (343237), 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Cristiane 
da Silva Mafra, matrícula nº 25087-2, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). 
Florianópolis, 10 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00444/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Yara Terezinha Garcia, matrícula 
nº 48914-0, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de 
Sala (076), para no período de 13/05/2019 a 
20/12/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ana Spyrios Dimatos (343226), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Elizangela de Souza 
da Silva, matrícula nº 33502-9, por estar a 
disposição com ônus (04). Florianópolis, 14 de maio 
de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00445/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Suzamar Eichenberg, matrícula nº 
48912-3, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de Sala 
(076), para no período de 13/05/2019 a 
31/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Machado de Assis (343245), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Tatiane da Cunha, 
matrícula nº 47524-6, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Florianópolis, 14 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00446/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Silvana Machado Farias, matrícula 
nº 48923-9, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de 
Sala (076), para no período de 14/05/2019 a 
07/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ingleses II (343312), com carga horária de 30 
(trinta) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Fabricia Lucia Ferreira dos 
Passos, matrícula nº 28659-1, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Florianópolis, 14 de 
maio de 2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00447/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Luana Camila de Assis, matrícula 
nº 48921-2, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de 
Sala (076), para no período de 14/05/2019 a 
31/05/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Doralice Teodora Bastos (343229), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Maria Cecilia 
Ferreira Silva, matrícula nº 14844-0, por estar em 
licença prêmio (12). Florianópolis, 14 de maio de 
2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00448/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Edna Dutra Amorim de Sousa, 
matrícula nº 48924-7, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
14/05/2019 a 01/11/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Julia Maria Rodrigues 
(343347), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Andreia Cristiane Rodrigues, matrícula nº 
20675-0, por estar em readaptação (13). 
Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00449/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Eliane Osvaldice Luiz, matrícula nº 
48920-4, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de Sala 
(076), para no período de 14/05/2019 a 
07/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Morro da Queimada (343230), com carga 
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horária de 30 (trinta) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Joice Luiz, matrícula 
nº 10831-6, por estar em licença para tratamento 
de saúde (03). Florianópolis, 14 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00450/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Milene Medeiros do Nascimento, 
matrícula nº 48930-1, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
15/05/2019 a 29/05/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Alm Lucas Alexandre 
Boiteux (343216), com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Ana Maria de Jesus, matrícula nº 11273-9, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Florianópolis, 14 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00451/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Janahina Victoria Casala, matrícula 
nº 48932-8, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de 
Sala (076), para no período de 13/05/2019 a 
12/07/2019, atuar em classe vaga em caráter 
temporário no(a) Neim Joao Machado da Silva 
(343318), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino). Florianópolis, 14 de maio de 
2019. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00452/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Jessica Natali Pereira da Silva, 
matrícula nº 48945-0, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
14/05/2019 a 28/05/2019, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Machado de Assis 
(343245), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Rozeli Aparecida Augusti Sanfelice, matrícula 
nº 17866-7, por estar em licença para tratamento 
de saúde (03). Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00453/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 

Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Rosa Ortiz, matrícula nº 48946-8, 
Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de Sala (076), para 
no período de 16/05/2019 a 14/06/2019, atuar em 
caráter temporário no(a) Neim Professora Maria 
Barreiros (343207), com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Fernanda Pires Firmo, matrícula nº 
27054-7, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Florianópolis, 15 de maio de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CTD Nº 00454/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da 
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, 
de 28/08/2013, Cristiane da Silva, matrícula nº 
48947-6, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de Sala 
(076), para no período de 16/05/2019 a 
12/06/2019, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Waldemar Silva Filho (343212), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Tabata Dayane 
Franciosi, matrícula nº 30233-3, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). 
Florianópolis, 15 de maio de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 
066/SME/2019, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO  E A EMPRESA  SEPAT MULTI SERVICE  
LTDA.: Objeto:  ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA TERCEIRA 
– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas 
referentes à execução do presente Contrato 
correrão à conta dos recursos previstos no 
orçamento da Secretaria Municipal de Educação, 
na seguinte classificação orçamentária: Funcional / 
Programática / Atividade: 2.337 / 2.348, no 
Elemento: 3.3.90.37.00, e na Fonte de Recursos: 
81.” LEIA-SE: “CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA As despesas referentes à 
execução do presente Contrato correrão à conta 
dos recursos previstos no orçamento da Secretaria 
Municipal de Educação, na seguinte classificação 
orçamentária: Funcional / Programática / 
Atividade: 2.337 / 2.348, no Elemento: 
3.3.90.34.00, e na Fonte de Recursos: 81.". 
Número e Modalidade da Licitação: Dispensa de 
Licitação nº 048/SMA/DSLC/2019; Data de 
Assinaturas: 02/05/2019. Nome da parte que 
assinou: Sr. Mauricio Fernandes Pereira, Secretário 
Municipal de Educação. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/SME/2019; 
Objeto: a contratação de empresa para o 
fornecimento de CORTES DE CARNE BOVINA E 
SUÍNA: carne congelada bovina: (músculo moído, 
coxão mole em isca) e carne congelada suína sem 
osso e sem pele; CORTES CONGELADOS DE 
FRANGO (sobrecoxa sem osso e sem pele e filé de 
frango tipo sassami) e OVOS DE GALINHA; 
PRODUTOS LÁCTEOS (leite integral UHT, leite UHT 
semidesnatado sem lactose e queijo mussarela 
fatiado e interfolhado); Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
924/SMA/DSLC/2018; Contratada: MALVO 
COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP; Valor: O valor 
global estimado da presente ATA é de R$ 
3.360.130,00 (três milhões, trezentos e sessenta 
mil, cento e trinta 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: 
2.365 / 2.927 / 2.362, no Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 e na Fonte de Recursos: 80 / 81 / 12; 
Data de Assinatura: 17/05/2018. Nome das partes 
que assinaram: Secretário Municipal Educação: 
Mauricio Fernandes Pereira, e pela empresa: Sra. 
Alexsandra Orlando 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
135/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 a 
empresa Britagem Vogelsanger Ltda foi declarada 
vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de 
R$ 1.736.709,63 (um milhão, setecentos e trinta e 
seis mil, setecentos e nove reais e sessenta e três 
centavos). Informa ainda, que restou 
DESCLASSIFICADA a proposta apresentada pela 
empresa Qualidade Construções e Pavimentações 
Ltda visto não ter apresentado a composição do 
BDI para fornecimento de material e 
equipamentos, desatendendo ao subitem 16.1.8, o 
qual prevê que “A licitante deverá apresentar a 
composição analítica de Bonificação e Despesas 
Indiretas – BDI utilizados na proposta”, 
apresentando somente a composição do BDI 
relativo aos custos unitários de serviços. A 
Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
recurso conforme preceitua o art. 109, I “b” da Lei 
nº 8.666/93. Florianópolis/SC, 16 de maio de 2019.  

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
136/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 SETEP Construções S.A. foi declarada 
vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de 
R$ 948.157,00 (novecentos e quarenta e oito mil, 
cento e cinquenta e sete reais). Informa ainda, que 
restou DESCLASSIFICADA a proposta apresentada 
pela empresa Qualidade Construções e 
Pavimentações Ltda visto não ter apresentado a 
composição do BDI para fornecimento de material 
e equipamentos, desatendendo ao subitem 16.1.8, 
o qual prevê que “A licitante deverá apresentar a 
composição analítica de Bonificação e Despesas 
Indiretas – DDI utilizados na proposta”, 
apresentando somente a composição do BDI 
relativo aos custos unitários de serviços. A 
Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
recurso conforme preceitua o art. 109, I “b” da Lei 
nº 8.666/93. Florianópolis/SC, 16 de maio de 2019.  

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
138/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 SETEP Construções S.A. foi declarada 
vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de 
R$ 1.365.951,70 (um milhão, trezentos e sessenta 
e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e 
setenta centavos). Informa ainda, que restou 
DESCLASSIFICADA a proposta apresentada pela 
empresa Qualidade Construções e Pavimentações 
Ltda visto não ter apresentado a composição do 
BDI para fornecimento de material e 
equipamentos, desatendendo ao subitem 16.1.8, o 
qual prevê que “A licitante deverá apresentar a 
composição analítica de Bonificação e Despesas 
Indiretas – DDI utilizados na proposta”, 
apresentando somente a composição do BDI 
relativo aos custos unitários de serviços. A 
Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
recurso conforme preceitua o art. 109, I “b” da Lei 
nº 8.666/93. Florianópolis/SC, 16 de maio de 2019.  

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
140/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 a 
empresa Fórmula Pavimentação Urbana Eireli foi 
declarada vencedora da licitação em epígrafe, com 
o valor de R$ 270.252,94 (duzentos e setenta mil, 
duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e 
quatro centavos). A Comissão abre prazo de 05 
(cinco) dias úteis para recurso conforme preceitua 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  2439 Florianópolis/SC, sexta-feira, 17 de maio de 2019 pg. 40 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Diretoria de Governo Eletrônico  Controle:  Thamara Malta  Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 40 
 

o art. 109, I “b” da Lei nº 8.666/93. 
Florianópolis/SC, 16 de maio de 2019.  

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
151/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 a 
empresa SETEP Construções S.A. foi declarada 
vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de 
R$ 1.085.419,14 (um milhão, oitenta e cinco mil, 
quatrocentos e dezenove reais e quatorze 
centavos). Informa ainda, que restou 
DESCLASSIFICADA a proposta apresentada pela 
empresa Qualidade Construções e Pavimentações 
Ltda visto não ter apresentado a composição do 
BDI para fornecimento de material e 
equipamentos, desatendendo ao subitem 16.1.8, o 
qual prevê que “A licitante deverá apresentar a 
composição analítica de Bonificação e Despesas 
Indiretas – DDI utilizados na proposta”, 
apresentando somente a composição do BDI 
relativo aos custos unitários de serviços. A 
Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
recurso conforme preceitua o art. 109, I “b” da Lei 
nº 8.666/93. Florianópolis/SC, 16 de maio de 2019. 

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS  Nº 
152/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 a 
empresa Britagem Vogelsanger Ltda foi declarada 
vencedora da licitação em epígrafe, com o valor de 
R$ 1.915.808,75 (um milhão, novecentos e quinze 
mil, oitocentos e oito reais e setenta e cinco 
centavos). A Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para recurso conforme preceitua o art. 109, I 
“b” da Lei nº 8.666/93. Florianópolis/SC, 16 de 
maio de 2019. 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO APÓS RECURSO E 
ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 020/SMA/DSLC/2019. O 
Município de Florianópolis, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações para Materiais 
e Serviços, torna público aos interessados que 
restaram habilitadas, após a fase de recurso e 
contrarrazão, as empresas DTA Engenharia 
Ltda,Tracomal Terraplanagem e Construções 
Machado Ltda, Sulcatarinense Mineração, 
Artefatos de Cimento, Britagem e Construções 
Ltda, RP Locações e Prestação de Serviços 
Portuários Eireli, Terraplanagem Azza Eireli, Ster 
Engenharia Ltda e LMR Engenharia Ltda. Dessa 
forma, a reunião para abertura dos envelopes de 
proposta de preço será realizada no dia 
21/05/2019 às 15h30min na Secretaria Municipal 

de Administração, Diretoria do Sistema de 
Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra,                
nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, 
Florianópolis/SC. Informa, ainda, que a decisão do 
recurso se encontra disponível nos autos do 
processo licitatório.          Florianópolis, 17 de maio 
de 2019. A Comissão.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXTRATO - ACORDO DE COOPERAÇÃO 
002/SEMAS/2019 - Entre si celebram O MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BASKETBALL, 
visando APOIO MÚTUO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
DE cONVIVÊNCIA E fORTALECIMENTO DE vÍNCULOS 
VILA UNIÃO - O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, 
com sede na Rua Tenente Silveira, nº 60, 5° andar, 
Centro, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 
82.892.282/0001-43, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. GEAN MARQUES LOUREIRO, 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na Rua Arcipreste 
Paiva, nº 107, 9º andar, Centro, Florianópolis/SC, 
neste ato representada pela Secretária Municipal 
de Assistência Social, Sra. MARIA CLAUDIA 
GOULART DA SILVA, doravante denominado de 
PMF/SEMAS, e a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE 
BASKETBALL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.604.100/0001-27, com 
sede na Rua Araujo Figueiredo, nº 119 sala 803, 
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.010-520, neste 
ato representada pelo Sr. FÁBIO PAMPLONA 
DESCHAMPS, doravante denominada de FCB, 
tendo como interveniente anuente o COMANDO 
GERAL DA POLÍCIA MILITAR, com sede a Rua 
Visconde de Ouro Preto, nº 549, Centro, 
Florianópolis/SC, representada neste ato pelo 
Comandante Carlos Alberto de Araújo Gomes 
Junior; celebram o presente Acordo de 
Cooperação, cujo objeto é a conjugação de 
esforços das instituições signatárias para execução 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Vila União, o qual visa estabelecer ações 
para a melhoria da qualidade de vida e a garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes. E, por 
estarem de acordo com as condições e cláusulas 
estabelecidas, os signatários firmam o presente 
instrumento em quatro vias de igual teor e forma. 
Florianópolis 15 de maio de 2019. Maria Cláudia 
Goulart da Silva – Secretária Municipal de 
Assistência Social. 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 
879/SMA/DSLC/2018 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Materiais e 
Serviços, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o processo licitatório CHAMADA 
PÚBLICA Nº 879/SMA/DSLC/2019 cujo objeto é o 
Credenciamento de instituições privadas 
especializadas que atendam demandas de 
acolhimento institucional para crianças e 
adolescentes com deficiência física ou mental, em 
situação de risco social e rompimento de vínculos 
familiares e/ou comunitários, em regime de 
internação, de caráter voluntário, involuntário, 
preferencialmente encaminhado por ordem 
judicial, resultou DESERTO. Florianópolis, 17 de 
maio de 2019. A Comissão. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CULTURA, ESPORTE E 

JUVENTUDE 

PORTARIA N. 13, DE 17 DE MAIO DE 2019. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E 
JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, RESOLVE: CHAMADA PÚBLICA 
004/SMCEJ/2019 – PARA O CREDENCIAMENTO DE 
INTERESSADOS PARA ADOÇÃO DE PRAÇA 
ESPORTIVA NA BEIRA MAR CONTINENTAL – A 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude, no uso de suas atribuições, torna 
público o presente edital. Objeto: viabilização de 
uma praça esportiva na comunidade Vila 
Aparecida. Envio dos projetos: até 17  de JUNHO de 
2019 às 19:00 horas. Local: Passarela do Samba 
Nego Quirido, Prédio Nega Tide, Ático. Informações 
através do e-mailgabinetescej@gmail.com. O edital 
na íntegra, com todas as instruções pertinentes ao 
certame poderá ser consultado e retirado nos sites 
da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, 
endereço:  http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/cu
ltura/ Edmilson C. Pereira Jr. – Secretário de 
Cultura, Esporte e Juventude. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA  

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO: Notificamos a 
Empresa M2 Soluções em Engenharia 
LTDA. (COMPARTIBIKE), das seguintes 
irregularidades: Levando-se em conta o 

disposto nos itens 7.17; 7.17.1; 7.20, do 
Edital de Concorrência n° 
340/SMA/DSLC/2018, adverte-se a 
Concessionária para que apresente os 
modelos das estações e Bicicletas, 
juntamente com todos os documentos 
para a sua devida aprovação, tendo-se em 
vista que o prazo de 30 (trinta) dias 
estipulado para tanto, já transcorreu. Frisa-
se, ainda, que a Concessionária também 
deverá observar o prazo disposto no item 
11 que trata sobre o Plano de Mídia. Assim, 
na certeza do vosso pronto atendimento, 
dá-se o prazo de 15 (quinze) dias para a 
observância do disposto nos itens 7.17; 
7.17.1; 7.20 do já citado Edital. Adverte-se, 
ainda, que a inobservância acarretará a 
aplicação das penalidades cabíveis.  Michel 
de Andrado Mittmann Secretário 
Municipal de Transportes e Mobilidade 
Urbana - SMTMU 

CONSELHO DA CIDADE DE 

FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA 01/2019 - O Presidente do Conselho da 
Cidade de Florianópolis, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas pela Lei Complementar 
482/2014, bem como o Decreto nº 18.279 que o 
instituiu e observando o Art. 20, parágrafo 2º de 
seu Regimento Interno:Resolve:Art. 1º - Designar a 
servidora do IPUF Sheila Comiram, matrícula 
41318-0, para responder pelo cargo em comissão 
de Secretária Executiva do Conselho da Cidade de 
Florianópolis, a partir de 1 de março de 2019.Art. 
2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário.Florianópolis 01 de março de 2019Gean 
Marques Loureiro - Presidente do Conselho da 
Cidade 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 226/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Materiais de Enfermagem - Fios, para atendimento 
das necessidades nos serviços na Rede Municipal 
de Saúde de Florianópolis. Dia 31 de maio de 2019, 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
mailto:gabinetescej@gmail.com
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/cultura/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/cultura/
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às 16h:00min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 251/SMA/DSLC/2018 – Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de Material Impresso, para 
atendimento das necessidades dos serviços na 
Rede Municipal de Saúde de Florianópolis, para o 
período de 12(doze) meses. Dia 03 de junho de 
2019, às 16h00min (dezesseis) horas. Endereço 
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

ERRATA – RESULTADO DOS PREMIADOS NA 25ª 
MARATONA FOTOGRÁFICA DE FLORIANÓPOLIS - 
No extrato do resultado dos premiados na 25ª 
Maratona Fotográfica de Florianópolis, publicado 
no D.O.E.M. nº. 2426, de 29 de abril de 2019, onde 
se lê: Modalidade Digital – Categoria 2: 1º Lugar – 
Deise Luciane Cristofoli (Nº 616); 2º Lugar – 
Guilherme Tenfen Soares (Nº 712). Leia-se: 
Modalidade Digital – Categoria 2: 1º Lugar – Deise 
Luciane Cristofoli (Nº 616).Florianópolis, 16 de 
maio de 2019. Andréa Vieira - Superintendente e.e. 
da FCFFC; Edmilson Carlos Pereira Júnior - 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude.  

PORTARIA 15/FCFFC/2019 - A FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES, 
por meio da SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E 
JUVENTEDE, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR E TORNAR 
PÚBLICO A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE 
PATRIMÔNIO IMATERIAL, CONFORME NOMINATA 
A SEGUIR: ROSELI MARIA DA SILVA PEREIRA 
(Presidente). ANDERSON CARLOS SANTOS DE 
ABREU (Filósofo e Pesquisador). JOSETE DE FÁTIMA 
VICENTINI SANDRINI (Historiadora e Pesquisadora). 
ROBERTA PATRÍCIA GARCIA DE ALMEIDA 
(Pedagoga e Pesquisadora). FELIPE ANDRADE 
(Museólogo e Pesquisador). ANA REGINA DO 
NASCIMENTO WALTHER (Antropóloga e 
Pesquisadora).Art. 2º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
17de maio de 2019. Edmilson Carlos Pereira Junior 
– Secretário de Cultura, Esporte e Juventude. Roseli 
Maria da Silva Pereira – Superintendente da 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes 
- FCFFC.  

EDITAL 005/FCFFC/2019 - PROCESSO SELETIVO 
PARA INGRESSO NA ESCOLA LIVRE DE ARTES DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS 

FRANKLIN CASCAES- A SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTE E JUVENTUDE DE FLORIANÓPOLIS torna 
público, para conhecimento dos interessados, que 
será realizado através da FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES-FCFFC, edital 
de seleção para ingresso na Escola Livre de Artes 
para o ano de 2019. As vagas ofertadas pelo 
presente processo seletivo serão ocupadas, 
prioritariamente, por candidatos de baixa renda, 
segundo critérios socioeconômicos, para formação 
de turmas nas áreas de artes visuais, cultura 
popular, dança, literatura e humanidades, música e 
teatro. As inscrições serão realizadas de 
17/05/2019 a 14/06/2019, por meio de formulário 
online através do 
link https://forms.gle/chkVMww4G7f251PXA, para 
os que não possuem acesso teremos 
computadores disponíveis das 10h às 12h e das 
13h às 17h, na sede da Escola Livre de Artes, 
localizada na rua Alves de Brito, nº 334, Centro, 
Florianópolis-SC, para obter maiores informações, 
procedimentos e critérios técnicos consulte o Edital 
completo, disponível no sitio da Fundação Cultural 
de Florianópolis Franklin 
Cascaes: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fran
klincascaes. (Consultar anexo ao final desta 
edição) 

EDITAL 006/FCFFC/2019 - PROCESSO SELETIVO 
PARA INSTRUTORES NA ESCOLA LIVRE DE ARTES DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS 
FRANKLIN CASCAES- A SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTE E JUVENTUDE DE FLORIANÓPOLIS torna 
público, para conhecimento dos interessados, que 
será realizado através da FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES-FCFFC, edital 
de seleção para instrutores na Escola Livre de Artes 
para o ano de 2019. A inscrição é gratuita e deverá 
ser feita necessariamente por Microempreendedor 
Individual (MEI) no período de 17 de maio a 06 de 
junho de 2019, por meio de formulário online 
através do 
link https://forms.gle/stvz5N4B6uyAKMwW6, para 
os que não possuem acesso teremos 
computadores disponíveis das 10h às 12h e das 
13h às 17h, na sede da Escola Livre de Artes, 
localizada na rua Alves de Brito, nº 334, Centro, 
Florianópolis-SC, para obter maiores informações, 
procedimentos e critérios técnicos consulte o Edital 
completo, disponível no sitio da Fundação Cultural 
de Florianópolis Franklin 
Cascaes: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fran
klincascaes. (Consultar anexo ao final desta 
edição) 

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

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 199/SMA/DLC/2019. O Pregoeiro, vem por 
intermédio deste, informar as empresas 
interessadas que o Edital de Pregão Presencial nº 
199/SMA/DLC/2019, foi retificado. O recebimento 
dos envelopes de documentação e proposta está 
designado para o dia 30/05/2019 até às 09:45 
horas e a reunião de abertura dos envelopes está 
designado para o dia 30/05/2019 à partir das 
10:00 horas, na Secretaria Municipal da 
Administração – Diretoria de Licitações e Contratos 
- rua: Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 
Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá 
ser consultado e retirado na Internet, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO   N° 
291/SMA/DSLC/2019 - Empresa: Acqueduto 
Saneamento e Tratamento de Água Ltda.   CNPJ 
01.447.717/0001-49. Objeto: para a execução de 
Testes de Percolação de Solo e Determinação do 
Lençol Freático, para elaboração de projetos de 
sistema de tratamento de efluentes sanitários de 
03 (três) Ecopontos da COMCAP (Carianos, Ingleses 
e Rio Vermelho). Vigência do contrato: até 
31/12/2019, a contar da assinatura. Valor total: R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais). Fundamento 
legal: art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93; Decreto 
Federal nº 9.412/2018 e Decreto Municipal nº 
18.833/2018, ambos art. 1º, inciso I, alínea “a”. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Florianópolis, em cumprimento no disposto no §4 
do art. 336, da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
faz publicar redação do Substitutivo Global ao 
Projeto de Lei Complementar n. 1.715, de 2018 em 
tramitação: PLC N. 1.715, DE 2018 ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR N. 482, DE 2014 O Povo de 
Florianópolis, por seus representantes, aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: Art. 1º 
Altera o caput e revoga os incisos I a LXVII do art. 
7º da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 7º As 
definições adotadas para aplicação desta lei estão 
definidas no Anexo G 01 – Glossário. I – (revogado); 
II - (revogado); III - (revogado); IV - (revogado); V - 
(revogado); VI - (revogado); VII - (revogado); VIII - 
(revogado); IX - (revogado); X - (revogado); XI - 

(revogado); XII - (revogado); XIII - (revogado); XIV - 
(revogado); XV - (revogado); XVI - (revogado); XVII - 
(revogado); XVIII - (revogado); XIX - (revogado); XX 
- (revogado); XXI - (revogado); XXII - (revogado); 
XXIII - (revogado); XXIV - (revogado); XXV - 
(revogado); XXVI - (revogado); XXVII - (revogado); 
XXVIII - (revogado): XXIX - (revogado); XXX - 
(revogado); XXXI - (revogado); XXXII - (revogado); 
XXXIII - (revogado); XXXIV - (revogado); XXXV - 
(revogado); XXXVI - (revogado); XXXVII - 
(revogado); XXXVIII - (revogado); XXXIX - 
(revogado); XL - (revogado); XLI - (revogado); XLII - 
(revogado); XLIII - (revogado); XLIV - (revogado); 
XLV - (revogado); XLVI - (revogado); XLVII - 
(revogado); XLVIII - (revogado); XLIX - (revogado); L 
- (revogado); LI - (revogado); LII - (revogado); LIII - 
(revogado); LIV - (revogado); LV - (revogado); LVI - 
(revogado); LVII - (revogado); LVIII - (revogado); LIX 
- (revogado); LX - (revogado); LXI - (revogado); LXII - 
(revogado); LXIII - (revogado); LXIV - (revogado); 
LXV - (revogado); LXVI - (revogado); e LXVII - 
(revogado)”. Art. 2º Altera o inciso X do art. 10 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 10. (...) X – a 
universalização da mobilidade e da acessibilidade, 
assegurando prioridade ao pedestre e à pessoa 
com deficiência em percursos contínuos 
desprovidos de obstáculos, favorecendo o ciclismo 
e desenvolvendo o transporte coletivo;” Art. 3º 
Insere o parágrafo único e os incisos I e II ao art. 18 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 18. 
(...) Parágrafo Único. Para a implementação desta 
política serão adotados os seguintes programas, os 
quais serão regulamentados por meio de 
normativa específica, a ser editada no prazo de 2 
(dois) anos: I - Programa de Ordenamento 
Territorial dos Ranchos de Pesca e Aquicultura, o 
qual visa planejar espaços e equipamentos, além 
de incentivar atividades voltadas à melhoria das 
práticas produtivas e demarcar as áreas com 
potencial para a atividade; e II - Programa de 
Ordenamento Territorial das Estruturas de Apoio 
Náutico, o qual visa identificar as áreas mais 
apropriadas para o desenvolvimento de atividades 
náuticas com respeito aos condicionantes 
ambientais e demais modais de circulação.” Art. 4º 
Altera o caput e os §§ 1º e 3º do art. 25 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 25. A política 
viária deverá obedecer aos princípios de prioridade 
à pessoa com deficiência, ao pedestre e ao ciclista, 
de valorização do transporte coletivo nas principais 
vias de deslocamentos de veículos do Município e 
da coexistência dos diversos modais. §1º A reforma 
do pavimento e sinalização das vias não poderá ser 
efetuada sem considerar as previsões de 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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implantação do sistema cicloviário; §3º As novas 
vias de acesso rodoviário à orla marítima deverão 
seguir o traçado que evite causar danos à paisagem 
litorânea e aos bens naturais costeiros.” Art. 5º 
Altera os incisos I, II e V e revoga o inciso III do art. 
26 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 26 . 
(...) I – priorização do transporte coletivo; II – 
priorização do pedestre e de outros meios não-
motorizados; III – (revogado); V – ampliação e 
qualificação do sistema cicloviário;” Art. 6º Altera o 
inciso I, do §1º, altera o §2º, seu inciso I e alíneas 
“a” e “b”, e insere o inciso XIII ao § 3º, do art. 42 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 42 
(...)  §1º (...) I - Área de Preservação Permanente 
(APP) recoberta ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; §2º Macro Áreas de 
Transição, que permitem usos urbanos de baixa 
densidade e usos rurais aliados à preservação 
ambiental com a função de proteger e amortecer 
as Áreas de Usos não Urbanos: I - As Áreas de 
Preservação com Uso Limitado (APL) são os 
espaços territoriais destinados ao amortecimento 
das Áreas de Preservação Permanente e Unidades 
de Conservação, à salvaguarda de funções 
ambientais e paisagísticas, bem como à proteção 
de risco geológico e hidrológico, que permitem 
usos urbanos de baixa densidade, subdividindo-se 
em: a) Área de Preservação com Uso Limitado de 
Encosta (APL-E): são as zonas onde predominam as 
declividades entre 30% (trinta por cento) e 46,6% 
(quarenta e seis vírgula seis por cento), bem como 
as áreas situadas acima da cota 100 (cem); e b) 
Área de Preservação com Uso Limitado de Planície 
(APL-P): são as zonas formadas por planícies e 
depressões, cobertas ou não por vegetação nativa. 
§3º (...) XII - Área de Parque Tecnológico (APT) – 
são aquelas que demarcam os parques 
tecnológicos, regidas por legislação específica ou, 
na ausência desta, pelas definições desta lei.”. Art. 
7º Altera o caput e revoga os incisos I a III do art. 
43 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação:“Art. 43 
As Áreas de Preservação Permanente (APP) no 
Município de Florianópolis são as zonas naturais 
sob a proteção do Poder Público, cobertas ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas. I 
– (revogado); II – (revogado); e III – (revogado).” 

Art. 8º Altera o §1º e seu inciso II, insere os incisos 
VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII ao § 1º, revoga § 2º e 
inclui o § 3º no art. 43 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 43 (...) §1º São Áreas de Preservação 
Permanente os seguintes ecossistemas e espaços 
naturais: II - praias, costões, promontórios, 
tômbolos, restingas geológicas em formação e ilhas 
secundárias; VII - encostas com declividade igual ou 
superior a 46,6% (quarenta e seis vírgula seis por 
cento); VIII - topos de morros, montanhas e linhas 
de cumeada, com altura mínima de 50 (cinquenta) 
metros, considerados como a área delimitada a 
partir da curva de nível correspondente a dois 
terços da altura mínima da elevação em relação à 
base; IX - as restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; X - faixas marginais de 
qualquer curso d’água natural, perene ou 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda 
da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 
30 (trinta) metros para cada margem, para os 
cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; b) 50 (cinquenta) metros para cada 
margem, para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 
(cem) metros para cada margem, para os cursos 
d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; XI - as áreas no 
entorno dos lagos, lagunas e lagoas, desde que 
naturais, em faixa com largura mínima de 30 
(trinta) metros; XII - as áreas no entorno dos 
reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento; XIII - as áreas no entorno das 
nascentes e dos olhos d’água, perenes ou 
intermitentes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros. §2º (Revogado). §3° Na ocorrência de dois 
ou mais morros ou montanhas cujos cumes 
estejam separados entre si por distâncias inferiores 
a quinhentos metros, a Área de Preservação 
Permanente abrangerá o conjunto de morros ou 
montanhas, delimitada a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura em relação 
à base do morro ou montanha de menor altura do 
conjunto, aplicando-se o que segue: I - agrupam-se 
os morros ou montanhas cuja proximidade seja de 
até quinhentos metros entre seus topos; II - 
identifica-se o menor morro ou montanha; III - 
traça-se uma linha na curva de nível 
correspondente a dois terços deste; e IV - 
considera-se de preservação permanente toda a 
área acima deste nível.” Art. 9º Inclui o art. 43-A na 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: Art. 43-A - O 
Município de Florianópolis deverá elaborar estudo 
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técnico, ambiental e urbano, que estabeleça os 
critérios e limites atualizados das poligonais de 
preservação de topo de morro, visando 
ordenamento e regramento específicos ao tema. 
Parágrafo único. Excetuam-se das áreas de 
preservação de topo de morro previstas nesta lei 
aquelas oriundas de parcelamento do solo regular 
e condomínios aprovados anteriormente à vigência 
da Lei Complementar n. 482 de 2014. Art. 10. Inclui 
os arts. 44-A e 44-B na Lei Complementar n. 482, 
de 2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 44-A As Áreas de Preservação 
Permanente decorrentes de legislação federal, 
estadual ou municipal estão integralmente 
protegidas pelo Município ainda que não 
delimitadas nos mapas de zoneamento. Art. 44-B 
No caso de divergência entre a delimitação das 
Áreas de Preservação Permanente constante nos 
mapas de zoneamento e as definições 
estabelecidas nas legislações aplicáveis, poderá ser 
solicitada reavaliação da caracterização e 
redefinição dos parâmetros urbanísticos para a 
área em questão. §1º A reavaliação deverá ser feita 
com base em estudos técnicos ambientais e 
referendada por comissão de avaliação designada 
pelo Poder Executivo Municipal e formada por 
técnicos da SMDU, IPUF, FLORAM e PGM. §2º Nos 
casos em que a reavaliação determinar a 
inexistência das características de APP legal em 
áreas demarcadas nos mapas de zoneamento 
como tal, a área em questão poderá utilizar os 
parâmetros urbanísticos conforme parecer técnico 
da comissão. §3º O estudo técnico de que trata o 
§1º poderá ser realizado pelo interessado, com 
base em termo de referência estabelecido pela 
FLORAM.” Art. 11. Altera o caput do art. 51 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 51 São usos 
permitidos em APP as atividades eventuais ou de 
baixo impacto ambiental como a implantação de 
trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo, a 
construção de rampa de lançamento de barcos e 
pequeno ancoradouro, e a implantação de parques 
urbanos e parques lineares, inclusive com suas 
instalações de apoio, bem como a construção ou 
reforma de rancho destinado a pesca tradicional e 
edificações destinadas à atividade da aquicultura 
tradicional, mediante autorização da FLORAM.” 
Art. 12. Inclui os arts. 51-A, 51-B, 51-C e 51-D na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 51-A Nas APL 
somente serão permitidas: I – Alterações no meio 
físico indispensáveis à implantação da edificação e 
acessos, que deverão minimizar os impactos 
negativos sobre o meio ambiente e a paisagem. II – 
Supressão de cobertura vegetal existente nos locais 
indispensáveis à implantação das edificações, 

equipamentos e infraestruturas, mediante 
autorização da FLORAM. Parágrafo único. O 
traçado das vias privativas de acesso às edificações 
deverá se adequar à topografia do terreno, e 
possuir largura máxima de 6 (seis) metros. Art. 51-
B As áreas com alta suscetibilidade à inundação 
não são passíveis de edificação e nem de execução 
de obras de engenharia que descaracterizem a 
dinâmica natural. §1º No caso de divergência 
quanto às áreas identificadas pelo Município, 
Estudos Técnicos poderão ser submetidos à análise 
da Câmara Técnica da FLORAM. §2º O estudo 
técnico poderá ser realizado pelo interessado, com 
base em termo de referência estabelecido pela 
FLORAM. Art. 51-C Nas APL é proibido o 
parcelamento do solo, a abertura ou 
prolongamento de vias de circulação de veículos, 
salvo as vias projetadas, as obras de melhorias dos 
acessos públicos oficiais existentes e a implantação 
dos acessos privados às edificações. Parágrafo 
único. Nas APL-E é admitida a ocupação do tipo 
condomínio unifamiliar e multifamiliar horizontal. 
Art. 51-D Lotes oriundos de parcelamento do solo 
aprovado e recebido em zoneamentos de macro 
área de uso urbano e que passaram a constituir 
macro área de transição com a presente lei 
poderão adotar os parâmetros urbanísticos do 
zoneamento urbano adjacente de menor potencial 
construtivo, respeitadas as restrições ambientais.” 
Art. 13. Altera o caput e insere o parágrafo único 
ao art. 52 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 52 As Áreas Comunitárias Institucionais são 
aquelas destinadas a todos os equipamentos 
urbanos e comunitários ou aos usos institucionais, 
necessários à garantia do funcionamento dos 
demais serviços urbanos. §1º As áreas 
comunitárias institucionais oriundas de 
parcelamento do solo destinam-se exclusivamente 
à implantação de equipamentos comunitários, 
exceto: I - para realização de atividades 
emergenciais com prazo definido; e II - para 
realização de atividades de uso efêmero com 
instalações provisórias. §2° Nas ACI são também 
permitidas as atividades de apoio ao 
funcionamento comunitário ou institucional, de 
forma complementar à atividade fim.” Art. 14. 
Altera o caput e inclui os incisos I e II no art. 54 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 54 Os limites 
de ocupação das Áreas Comunitárias Institucionais 
são assim definidos: I - As áreas de uso e domínio 
público utilizarão o zoneamento adjacente de 
maior potencial construtivo, podendo ser 
admitidos acréscimos mediante análise e parecer 
do IPUF com base em Estudo de Impacto de 
Vizinhança (ESI ou EIV) de acordo com o porte. II - 
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As áreas de uso e domínio particular utilizarão o 
zoneamento adjacente, e no caso da existência de 
mais de um zoneamento adjacente, os limites de 
ocupação serão definidos por parecer técnico 
específico do IPUF baseado nos aspectos 
morfológicos e urbanísticos da área.” Art. 15. Inclui 
o art. 57-A na Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
57-A As intervenções em AVL deverão ter anuência 
do IPUF e respeitar as diretrizes definidas por este 
em consonância com as diretrizes da política de 
áreas públicas municipal.” Art. 16. Altera o caput e 
inclui os §§ 1º e 2º no art. 58 da Lei Complementar 
n. 482, de 2014, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 58 Em Áreas Verdes de 
Lazer (AVL) será permitida a construção de 
equipamentos de apoio ao lazer ao ar livre, como 
playgrounds, sanitários, vestiários, quiosques para 
comércio e serviços, dependências necessárias aos 
serviços de segurança e conservação da área, 
bicicletários e pontos de táxi. §1º As edificações 
devem respeitar taxa de ocupação máxima de 5% 
(cinco por cento). §2º As edificações, quando 
existentes, deverão estar integradas aos espaços 
abertos e demais usos das AVL.” Art. 17. 
Acrescenta o art. 58-A na Lei Complementar n. 482, 
de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 58-A As intervenções em AVL com 
mais de 25.000 m2 (vinte e cinco mil metros 
quadrados) deverão ser objeto de projetos 
urbanísticos e paisagísticos que contemplem a 
totalidade da área. Parágrafo único. Os projetos 
deverão ser elaborados a partir das diretrizes para 
intervenção emitidas pelo IPUF e aprovados por 
este. Art. 58-B As áreas demarcadas como AVL em 
terrenos de propriedade particular estarão sujeitas 
à prévia análise do regime de domínio. Parágrafo 
único. Em caso de domínio privado, os parâmetros 
urbanísticos de uso e ocupação do solo serão 
definidos por parecer da Câmara Técnica do IPUF, 
respeitando os aspectos morfológicos e 
urbanísticos da área.” Art. 18. Altera o caput e o § 
3º do art. 59 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 59 Para efeitos desta Lei Complementar, as 
categorias de uso são estabelecidas segundo a 
tabela de classificação nacional de atividades 
econômicas (CNAE), aprovada pela Comissão 
Nacional de Classificação do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão e adaptada 
para fins de Adequação do Uso do Solo com os 
agrupamentos listados nos anexos F02 – Tabela de 
Adequação de Usos para instalação de atividades 
econômicas e F02.1 – Adequação de Usos para 
aprovação e licenciamento de obras e edificações, 
partes integrantes desta Lei Complementar. § 3º As 
adequações de uso e exigências dispostas nos 

anexos F02 e F02.1 deverão ser observadas de 
maneira conjunta, inclusive no caso de troca de uso 
de edificações.” Art. 19. Altera o caput, inclui os 
incisos I, II, III e IV e o parágrafo único no art. 61 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 61 
A adequação dos usos às áreas definidas nos 
zoneamentos é determinada pela avaliação 
simultânea da sua espécie, do seu porte e 
periculosidade, conforme classificação constante 
nas tabelas e mapas partes integrantes desta Lei 
Complementar, podendo os usos serem: I - 
Adequados (A): são aqueles permitidos de acordo 
com destinação do zoneamento; II - Adequados 
com limitações especiais (A - x):  são aqueles 
adequados, porém necessitam observar restrições 
especiais; III - Proibidos (P): são aqueles 
considerados inadequados para o zoneamento 
urbanístico, não podendo ser implantados; ou IV - 
Tolerados (T): são aqueles usos existentes e 
licenciados, anteriores à vigência desta lei, que 
passaram a ser proibidos na legislação vigente, mas 
que, em razão do direito adquirido, serão 
mantidos. Parágrafo único. As edificações com usos 
tolerados poderão sofrer reformas ou ampliações 
desde que atendam aos limites de ocupação 
permitidos para o zoneamento vigente, mediante 
outorga de uso, observadas as seguintes vedações: 
a) aumento do número de pavimentos; e b) 
aumento superior a 5% da área construída 
constante no projeto original.” Art. 20. Inclui os 
arts. 61-A, 61-B e 61-C na Lei Complementar n. 
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 61-A Nas Macroáreas de 
Uso Urbano, quando em um mesmo terreno 
incidirem zoneamentos diferentes, os usos do 
zoneamento frontal poderão ser estendidos ao 
zoneamento adjacente, no limite de até 100 (cem) 
metros de profundidade, mantidos, porém, os 
limites de ocupação previstos para cada 
zoneamento. §1º Nos casos de incidência de mais 
de um zoneamento frontal sobre um mesmo 
terreno, aplicam-se os usos do zoneamento frontal 
de maior incidência. §2º Casos omissos ou que 
suscitem dúvida no enquadramento deverão ser 
encaminhados para parecer técnico do IPUF. Art. 
61-B Nas Macroáreas de Uso Urbano, nos casos de 
incidência de mais de um zoneamento frontal 
sobre um mesmo terreno, legalmente constituídos 
até a vigência da presente lei, aplica-se o uso de 
maior incidência sobre a área, estendendo este 
limite por um máximo de 100 (cem) metros. Art. 
61-C Casos omissos ou que suscitem dúvida no 
enquadramento deverão ser encaminhados para 
parecer técnico do IPUF.” Art. 21. Inclui os arts. 63-
A e 63-B na Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 63-A Considera-se fachada ativa aquela em 
contato direto com o logradouro, que possua uso 
não residencial e acesso aberto à população e que 
atenda aos seguintes critérios: I - Possuir aberturas 
que garantam a permeabilidade visual entre 
interior e exterior;  II -  Totalidade do perímetro da 
fachada ativa vinculada diretamente ao espaço 
público ou à área de fruição pública; III - Unidades 
de uso não residencial com área útil mínima de 
20m² (vinte metros quadrados) e profundidade 
mínima de 4m (quatro metros); IV - Perímetro de 
fachada ativa de no mínimo 1/3 (um terço) para 
terrenos cuja soma das testadas seja menor ou 
igual a 15m (quinze metros); e V - Perímetro de 
fachada ativa de no mínimo 1/2 (um meio) para 
terrenos cuja soma das testadas seja maior que 
15m (quinze metros). Parágrafo único. Os 
parâmetros para as áreas mínimas das unidades de 
uso não residencial e dimensão, composição e 
proporcionalidade de fachada ativa serão definidos 
por Resolução da Câmara Técnica do IPUF. Art. 63-
B Nos terrenos situados em vias que não 
dispuserem de infraestrutura básica completa será 
admitida somente a construção de edificações até 
o coeficiente de aproveitamento básico do 
respectivo terreno.” Art. 22. Altera o caput e os 
incisos I, II, III e IV e inclui os §§ 1º ao 5º no art. 64 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 64. 
O incentivo para uso misto será aplicado nas ARM, 
ATR, AMC e AMS e será concedido na forma de 
índices urbanísticos, nas edificações com 4 ou mais 
pavimentos, limitados da seguinte forma: I - a 
altura máxima (HE) estabelecida para o 
zoneamento em questão poderá ser ultrapassada 
em no máximo 25%, não podendo ultrapassar, em 
qualquer hipótese, a altura máxima (HE) do 
zoneamento de maior gabarito estabelecida no 
Anexo F01 desta Lei Complementar; II – o incentivo 
para Taxa de Ocupação ficará limitado em no 
máximo 1/3 (um terço) acima da Taxa de Ocupação 
estabelecida para o zoneamento em questão; III – 
o incentivo para o número de pavimentos será de: 
a) 1 pavimento adicional nos zoneamentos cujo 
gabarito máximo seja de 4 a 7 pavimentos; b) 2 
pavimentos adicionais nos zoneamentos cujo 
gabarito máximo seja de 8 a 11 pavimentos; c) 3 
pavimentos adicionais nos zoneamentos cujo 
gabarito máximo seja igual ou maior a 12 
pavimentos. IV – o incentivo para o Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo fica limitado pelos 
parâmetros estabelecidos nos incisos II e III deste 
artigo. §1º O incentivo somente será concedido às 
edificações de uso misto que atendam 
cumulativamente os seguintes parâmetros: a) 
contenham no mínimo 30% (trinta por cento) da 
área total destinada ao uso residencial ou 

habitacionais transitórios; b) contenham no 
mínimo 10% (dez por cento) da área total 
destinada ao uso não residencial; c) contenham 
fachada ativa. §2º A quantidade do incentivo a ser 
concedido deverá considerar a valorização e 
inserção urbana do empreendimento nos seguintes 
aspectos: a) fruição pública; b) acessibilidade; c) 
percentual de comprimento de fachada ativa; e d) 
proporção entre os diferentes usos. §3º É vedada a 
alteração do uso das edificações que utilizarem 
este incentivo. §4º Este incentivo não se aplica às 
Áreas de Preservação Cultural 1 (APC1). §5º O IPUF 
regulamentará os procedimentos para aplicação do 
presente incentivo.” Art. 23. Altera os §§ 1º, 2º e 
3º, revoga o § 4º e inclui §§ 6º, 7º e 8º ao art. 65 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 65 
(...) §1º A altura da edificação (HE) é a distância 
vertical em relação ao piso do pavimento térreo 
até a face superior da laje de cobertura ou a base 
do telhado do último pavimento. §2º Os terrenos 
em aclive ou declive poderão ser divididos em 
secções planas para fins de cálculo dos gabaritos. 
§3º Não serão considerados no cálculo da altura da 
edificação, os telhados com ângulo igual ou inferior 
a 45º (quarenta e cinco graus), os terraços jardins 
descobertos, chaminés, casas de máquinas, 
reservatórios, o pavimento de cobertura em 
edificações com 3 (três) ou mais pavimentos, 
antenas, heliponto e demais equipamentos de 
serviço implantados na cobertura. §4º (Revogado) 
§6º Altura da Fachada (HF) é a distância vertical 
entre o nível natural do terreno e a laje de 
cobertura do pavimento acrescida de elementos 
construídos no mesmo plano, tais como 
platibandas ou muros. §7º Altura da base (HB) é a 
distância vertical do piso do pavimento térreo até a 
face superior da laje de cobertura do 
embasamento, acrescida de elementos construídos 
no mesmo plano, tais como platibandas ou muros. 
§8º Altura de vizinhança (HV) é a distância vertical 
entre o nível natural do terreno e o ponto mais alto 
do embasamento ou qualquer face encostada na 
divisa.” Art. 24. Inclui o art. 65-A na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 65-A Nas vias 
ou nos trechos de território mapeados como 
panorâmicos, as edificações deverão privilegiar a 
visibilidade da paisagem, de acordo com critérios 
técnicos a serem regulamentados. Parágrafo único. 
A critério do município poderá ser requerido 
elaboração de estudo específico para subsidiar a 
análise de projetos de edificações em vias 
panorâmicas, que deverá ser submetido ao IPUF.” 
Art. 25. Altera o art. 66 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 66 Não serão computados para 
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determinação de número de pavimentos, os 
subsolos, os telhados desde que não sejam 
passíveis de ocupação, os terraços jardins 
descobertos, os sótãos em residências 
unifamiliares, o pavimento de cobertura, as casas 
de máquinas, as chaminés, as caixas d´água e as 
demais instalações de serviço e segurança e 
proteção contra incêndio implantadas na 
cobertura.” Art. 26. Altera o art. 67 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 67 Nas áreas 
suscetíveis à inundação, nas áreas previamente 
indicadas pelo órgão ambiental competente 
(FLORAM), nos Distritos Campeche, Ingleses, Rio 
Vermelho, Pântano do Sul e no bairro Santa 
Mônica, os subsolos só serão admissíveis quando 
comprovado que não há comprometimento do 
lençol freático e dos aquíferos existentes no 
município. Parágrafo único. A comprovação será 
dada mediante análise de estudo específico 
elaborado pelo requerente, conforme termo de 
referência emitido pela FLORAM.” Art. 27. Revoga 
o art. 68 da Lei Complementar n. 482, de 2014. Art. 
28. Altera os incisos I, II, III, IV e V, inclui inciso VI e 
revoga o parágrafo único do art. 69 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 69 (...) I - 
Garagens, exceto: a) Vagas de veículos 
automotores excedentes a uma vez e um terço ao 
número mínimo de vagas estabelecido em 
edificações multifamiliares; e b) Edifícios garagem; 
II - sótãos em edificações unifamiliares; III - áreas e 
equipamentos de lazer descobertas, e implantados 
no nível natural do terreno ou no terraço da 
edificação; IV - áreas técnicas das edificações, tais 
como: helipontos, casas de máquinas e de bombas, 
caixas d’água e centrais de ar condicionado, 
centrais de gás,  depósitos de resíduos e 
reservatórios; V – sobrelojas ou mezaninos de uso 
não residencial nas edificações com fachada ativa, 
desde que sua área total seja no máximo cinquenta 
por cento da área do compartimento ao qual esteja 
conectada; VI – as áreas de uso coletivo localizadas 
no pavimento de cobertura. Parágrafo único. 
(Regovado).” Art. 29. Altera os incisos I, II e III, 
revoga o inciso V e inclui o inciso VI no art. 70 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 70 
Não serão computadas no cálculo da taxa de 
ocupação as projeções das seguintes áreas e 
dependências, desde que não ultrapassem a taxa 
de impermeabilização mínima exigida: I- piscina, 
parque infantil e outros equipamentos de lazer 
descobertos implantados no nível natural do 
terreno; II – pérgolas; III- marquises e toldos 
fixados junto à fachada; V- (Revogado); VI - Brises e 
elementos arquitetônicos de fachada e seus 

sistemas de fixação.” Art. 30. Altera os incisos I e II, 
revoga o inciso III e o § 1º e acrescenta o § 3º ao 
art. 71 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 71(...) I - Os subsolos, nas seguintes 
condições: a) nas áreas de zoneamento AMC 
situadas no Polígono Central, poderão ocupar até 
cem por cento do terreno; b) nas áreas de 
zoneamento AMS e AMC fora do polígono central, 
poderão ocupar até oitenta por cento do terreno; 
c) nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde 
esteja permitido seis ou mais pavimentos, poderão 
ocupar até oitenta por cento do terreno; d) nas 
áreas de zoneamento ARP onde é permitido seis ou 
mais pavimentos, poderão ocupar até oitenta por 
cento do terreno. II - O primeiro e segundo 
pavimentos, desde que a edificação possua 
fachada ativa, nas seguintes condições: a) nas 
áreas de zoneamento AMC situadas no Polígono 
Central, poderá ocupar até cem por cento do 
terreno; b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC 
fora do polígono central, poderá ocupar até oitenta 
por cento do terreno; e c) nas áreas de 
zoneamento ARM e ATR onde esteja permitido seis 
ou mais pavimentos, poderão ocupar até oitenta 
por cento do terreno. III – (revogado) § 1º 
(Revogado) §3º Fica vedado o uso de outros 
incentivos adicionais à taxa de ocupação para os 
pavimentos que utilizarem taxa de ocupação 
diferenciada.” Art. 31. Altera os incisos II e III do 
art. 72 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 72 (...) II - em aterro sobre terraços artificiais 
cuja profundidade de solo seja igual ou superior a 
trinta centímetros; e III - que utilizem tecnologias 
alternativas (cobertura vegetal, captação de água 
da chuva, entre outros) para a gestão de águas 
pluviais, garantindo uma taxa de escoamento de 
águas pluviais igual ou menor do que a equivalente 
para a Taxa de Impermeabilização Máxima do 
lote.” Art. 33. Altera a nomenclatura da Seção IV do 
Capítulo IV, o caput e os §§ 1º e 5º do art. 73 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, e revoga os §§ 2º, 
3º, 4º, 6º e 7º do referido dispositivo, passando a 
vigorar com a seguinte redação: Seção IV Dos 
Recuos e Afastamentos Obrigatórios Art. 73. As 
edificações deverão respeitar afastamento frontal 
conforme estabelecido no Anexo C14 – Sistema 
Viário – Detalhamento das seções transversais, e 
na ausência deste o afastamento mínimo será de 
4m (quatro metros). §1º Serão permitidas, na área 
do afastamento frontal: as marquises; os beirais 
com projeção máxima de até 1,20m e as sacadas 
em balanço que tenham avanço sobre o 
afastamento de, no máximo, 1,20m de 
profundidade. §2º (Revogado) §3º (Revogado) §4º 
(Revogado) §5º Para garantir adequada insolação e 
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ventilação dos logradouros, as edificações não 
poderão em nenhum caso ultrapassar a linha de 
projeção de um ângulo de setenta graus medido a 
partir do eixo da via, desconsideradas volume de 
reservatório, heliponto de emergência, antenas, 
chaminés e elementos arquitetônicos de baixo 
impacto. §6º (Revogado) §7º (Revogado) Art. 34. 
Inclui o art. 73-A na Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 73-A. Nos afastamentos frontais, os 
muros e elementos opacos de vedação dos 
terrenos não poderão se elevar a mais de 1,20 m 
(um metro e vinte centímetros) de altura, em 
relação ao nível natural do terreno. §1º Os gradis, 
elementos de vedação vazados e/ou transparentes 
poderão se elevar até 3 (três) metros de altura em 
relação ao nível natural do terreno, completando 
ou não os muros de vedação. §2º Nas vias 
panorâmicas os muros e elementos opacos de 
vedação poderão ter altura máxima de 0,50 m 
(cinquenta centímetros) em relação ao nível 
natural do terreno e os gradis, elementos de 
vedação vazados e/ou transparentes poderão se 
elevar até 3 (três) metros de altura, completando 
ou não os muros de vedação, de forma que não 
impeçam a percepção visual da paisagem. §3º As 
edificações com fachada ativa não poderão 
construir muros ou gradis no afastamento frontal 
correspondente à fachada ativa.” Art. 34. Altera o 
art. 74 e revoga o § 2º, da Lei Complementar n. 
482, de 2014, o qual passa a vigorar com seguinte 
redação: “Art. 74. Os afastamentos laterais e de 
fundos deverão ser de no mínimo 1,50 m (um 
metro e cinquenta centímetros) em edificações 
cuja altura da edificação (HE) seja de até 7,20 m 
(sete metros e vinte centímetros). §1º Será 
admitida a ausência de afastamentos laterais em 
até um terço da profundidade do lote. §2º 
(Revogado) §3º A dispensa dos afastamentos não 
se aplica aos terrenos confrontantes com orla 
marítima, lacustre, lagunar ou fluvial e situadas em 
Macro Áreas de Transição.” Art. 35. Altera o caput 
e inclui os incisos I e II e o parágrafo único ao art. 
75 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 75. 
Os afastamentos laterais e de fundos deverão ser 
de no mínimo 3 (três) metros em edificações com 
altura da edificação (HE) superior a 7,20 m (sete 
metros e vinte centímetros) com a seguinte 
proporção: I - 1/7 (um sétimo) da altura da fachada 
(HF) para edificações no Triângulo Central; II - 1/5 
(um quinto) da altura da fachada (HF) para 
edificações nas demais áreas. Parágrafo único.  Os 
afastamentos laterais e de fundos poderão variar 
conforme a altura (HF) para cada face e pavimento 
da edificação, admitindo-se escalonamento.” Art. 
36. Inclui os arts. 75-A, 75-B, 75-C e 75-D na Lei 

Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 75-A O 
embasamento das edificações que utilizam taxa de 
ocupação diferenciada é isento de afastamentos 
laterais e fundos, limitado à altura de base (HB) em 
9 (nove) metros. §1º Nas AMC, vias de trânsito 
rápido, nas vias arteriais e no Triângulo Central, a 
altura de base (HB) poderá ser acrescida em no 
máximo 2 (dois) metros onde houver mezanino ou 
sobreloja. §2º Os critérios estabelecidos não se 
aplicam aos terrenos confrontantes para a orla 
marítima, lacustre, lagunar ou fluvial. Art. 75-B A 
altura de vizinhança (HV) máxima é de 10,50m (dez 
metros e cinquenta centímetros) em relação ao 
nível natural do terreno até o topo dos elementos 
construídos no mesmo plano. §1º Nas AMC, vias de 
trânsito rápido, nas vias arteriais e no Triângulo 
Central, a altura de vizinhança (HV) máxima será de 
12,50m (doze metros e cinquenta centímetros) 
quando houver mezanino ou sobreloja. §2º As 
faces do embasamento acima da altura de 
vizinhança (HV) deverão obedecer afastamento de 
1/5 de sua altura, respeitado o mínimo de 3 (três) 
metros. Art. 75-C Mediante parecer da Câmara 
Técnica do IPUF em conjunto com setor 
responsável pela Política Habitacional Municipal, 
poderão ser estabelecidos afastamentos 
diferenciados para loteamentos de Interesse Social 
quando da sua aprovação.  Art. 75-D Serão 
admitidos nos afastamentos laterais e de fundos: I- 
beirais com até 1,20m (um metro e vinte 
centímetros); II- Brises com até 1,20m (um metro e 
vinte centímetros); e III - Elementos arquitetônicos 
de fachada e seus sistemas de fixação com até 
20cm (vinte centímetros).” Art. 37. Altera os incisos 
I e II do art. 76 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 76. (...) I - pelo menos três metros 
para edificações com até sete metros e vinte 
centímetros de altura de fachada, excetuando-se 
as edificações geminadas; e II - o dobro dos 
afastamentos exigidos para edificações com alturas 
de fachada superior a sete metros e vinte 
centímetros, conforme o caso, respeitando sempre 
um mínimo de seis metros.” Art. 38. Altera o art. 
77 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 77 As 
edículas, alpendres, telheiros e abrigos estão 
dispensados dos afastamentos laterais e de fundos, 
desde que possuam altura máxima da edificação 
(HE) de 3,60m (três metros e sessenta centímetros) 
e profundidade inferior a 6m (seis metros).” Art. 
39. Inclui os arts. 78-A, 78-B e 78-C na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 78-A. Os 
espaços livres definidos como afastamentos não 
são edificáveis, ressalvando o direito à realização 
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das seguintes obras: I - muros de arrimo e de 
vedação dos terrenos; II - cercas divisórias; III - 
piscinas; IV - escadarias e rampas de acesso 
assentadas no terreno, necessárias em função de 
sua declividade natural; e V. centrais de gás e 
guaritas. Art. 78-B. Os recuos viários são 
obrigatórios e não edificantes, devendo ser 
incorporados ao domínio público municipal, de 
acordo com o definido no Anexo C14 – Sistema 
Viário – Detalhamento das seções transversais. §1º 
Os recuos são estabelecidos a partir do eixo da via 
existente, considerada como a linha média da 
largura existente da pista de rolamento, definido o 
alinhamento. §2º Nos terrenos de esquina, 
envolvendo vias locais, os elementos construídos 
no alinhamento (muros e edificações) deverão 
observar um canto chanfrado reto de dois metros 
em cada testada a partir do ponto de encontro 
entre as duas testadas. §3º Para enquadramento 
das vias locais, considera-se a largura total da caixa 
da via. §4º Deverá ser observado o recuo viário 
quando da execução de muro frontal ou edificação. 
§5º Excetuando-se as zonas AMC e ARM do 
triângulo central, a construção de edificações com 
mais de dois pavimentos ficará condicionada à 
aplicação de recuo viário mínimo de sete metros 
em relação ao eixo da via. §6º Os acessos ao 
interior dos terrenos deverão ser compatibilizados 
com os níveis finais dos recuos previstos, 
admitindo-se declividade transversal máxima de 
2% (dois por cento) em direção ao meio-fio 
projetado. §7º A área atingida pela ampliação do 
sistema viário dará direito ao proprietário de 
alienar, mediante escritura pública, área 
equivalente ao potencial construtivo não utilizado. 
§8º Em vias existentes, não hierarquizadas como 
indispensáveis às conexões viárias entre diferentes 
setores da cidade e onde mais de três quartos dos 
lotes estejam ocupados, respeitados eventuais 
impedimentos de salubridade pública, é admissível 
estabelecer recuos próprios, baseados em 
realidades consolidadas e somente após estudos 
específicos do IPUF, que se aterão a valores médios 
ou relativos às vizinhanças imediatas. Art. 78-C. As 
áreas para embarque e desembarque devem ser 
implantadas no interior do lote, ressalvadas 
soluções apontadas em Estudo de Impacto (ESI ou 
EIV).” Art. 40. Altera os §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 10º, 
revoga o § 7º e inclui os §§ 11, 12 e 13 ao art. 79 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 79. 
O número de vagas de estacionamento, suas 
dimensões, esquemas de acesso e circulação, serão 
estabelecidos no anexo Tabela E01- 
Estacionamentos, Acessos e Padrões e 
Dimensionamento parte integrante desta Lei 
Complementar. §2º Os imóveis em vias exclusivas 

de pedestres, assim como as edificações destinadas 
ao uso residencial, comercial e de prestação de 
serviços localizadas no triângulo central ficam 
dispensados da exigência de vagas de 
estacionamento de automóveis, salvo exigência em 
Estudo de Impacto. §3º Em todo o Distrito Sede, os 
restaurantes, bares e afins serão dispensados de 
possuir vagas de estacionamentos de automóveis, 
salvo exigência em Estudo de Impacto. §4º 
Empreendimentos comerciais e de serviços com 
área construída menor ou igual a 100 (cem) metros 
quadrados são dispensados das exigências de vagas 
de automóveis. §5º As rampas de acesso de 
veículos deverão ser construídas no interior dos 
terrenos, iniciando-se a dois metros do 
alinhamento. §6º Nas vias arteriais e de trânsito 
rápido, os edifícios de uso coletivo, comerciais, 
habitacionais ou de serviços maiores de dez mil 
metros quadrados deverão dispor de refúgios 
antecedendo os acessos das garagens com 
capacidade de acolher dois veículos para cada cem 
vagas de estacionamento ou outra solução técnica 
definida pelo IPUF. §7º (Revogado) §10. Todas as 
edificações passíveis de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (ESI ou EIV) deverão considerar a 
análise de inserção de vaga para caminhões de 
serviço. §11. Quando as vagas exigidas para o 
empreendimento não puderem se localizar no 
próprio lote, serão compensadas mediante 
averbação de vagas em estacionamento, 
localizadas em uma distância caminhável de até 
500 (quinhentos) metros do empreendimento. §12. 
Vagas de bicicleta situadas na área de afastamento 
frontal serão computadas no mínimo de vagas 
exigidas. §13. O número de vagas de 
estacionamento pode ser menor ou maior que o 
exigido, conforme ESI ou EIV, em aprovação pelo 
IPUF.” Art. 41. Revoga os §§ 1º, 2º e 3º e altera o 
caput do art. 80 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 80. As vagas de estacionamento 
somente poderão ocupar a área correspondente ao 
afastamento frontal obrigatório nas edificações 
implantadas em terrenos que não permitam a 
execução de rampa de acesso com declividade de 
até vinte por cento, com capacidade máxima de 2 
(duas) vagas. § 1º (revogado) § 2º (revogado) § 3º 
(revogado)” Art. 42. Revoga os arts. 81 e 82 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. Art. 43. Altera o 
caput do art. 83 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 83. As áreas de estacionamento 
descobertas deverão ser arborizadas.” Art. 44. 
Inclui os arts. 83-A e 83-B na Lei Complementar n. 
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 83-A. Fica o Município 
autorizado a exigir, mediante regulamentação 
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específica, contrapartida onerosa das edificações 
residenciais multifamiliares, comerciais e PGT que 
optarem por utilizar vagas de automóveis além dos 
limites mínimos previstos nesta Lei. Parágrafo 
único. As contrapartidas devem ser aplicadas 
exclusivamente para a melhoria do transporte não 
motorizado e transporte coletivo. Art. 83-B. Os 
acessos de veículos e respectivos rebaixos de meio-
fio são estabelecidos de acordo com a dimensão da 
testada e número de vagas, conforme os 
parâmetros abaixo: I - profundidade máxima 
limitada pela faixa de serviço da calçada ou, na 
ausência desta, 30 (trinta) centímetros; II - largura 
máxima de 3 (três) metros quando o acesso 
atender até 30 (trinta) vagas de veículos; III - 
largura máxima de 6 (seis) metros, quando o 
acesso atender mais de 30 (trinta) vagas de 
veículos ou acessos em níveis diferentes. §1º Fica 
expressamente proibido o rebaixo total do meio-fio 
das calçadas. §2º Será permitido mais de um 
rebaixo em lotes com testada maior ou igual a 15 
(quinze) metros, desde que afastados no mínimo 5 
(cinco) metros entre si. §3º Será permitido mais de 
um rebaixo para cada unidade autônoma 
unifamiliar.” Art. 45. Altera o art. 85 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 85. A 
instalação dos PGTs com acessos ou saídas de 
veículos automotores para vias arteriais ou de 
trânsito rápido fica condicionada à execução, por 
parte do empreendedor, de via marginal ou pista 
de desaceleração, salvo dispensa mediante análise 
do Estudo de Impacto.” Art. 46. Inclui o art. 85-A na 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 85-A. A 
instalação de qualquer PGT fica condicionada à 
execução, por parte do empreendedor, das 
seguintes infraestruturas de apoio ao ciclista: I – 
Paraciclos próximos as entradas e saídas de 
pedestres do empreendimento; e II – Bicicletário. 
Parágrafo único. Os bicicletários instalados nos 
empreendimentos comerciais ou de serviços 
devem ser de acesso público e dispor de banheiro 
equipado com chuveiro e vestiário.”  Art. 47. Altera 
o caput e o § 2º e insere o § 3º no art. 96 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 96. Entende-
se por urbanização progressiva a implantação do 
parcelamento por etapas. §2º A urbanização 
progressiva não poderá ultrapassar o prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data de aprovação do projeto mediante 
cronograma justificado a ser aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. §5º Cada 
etapa do parcelamento deverá ser entregue com a 
infraestrutura completa.” Art. 48. Ficam revogados 
os art. 97, o § 1º do art. 98, os arts. 99 e 100 da Lei 

Complementar n. 482, de 2014. Art. 49. Altera o 
caput do art. 103 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 103. As residências isoladas e 
geminadas poderão ser em número de três por lote 
ou gleba, sem obrigatoriedade de constituição de 
condomínio, conforme ordenamento jurídico, 
desde que obedeçam a uma fração ideal igual ou 
superior a cento e vinte metros quadrados por 
unidade, e aos demais limites de ocupação 
previstos nesta Lei Complementar.” Art. 50. Fica 
revogado o art. 104 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014. Art. 51. Altera o caput, os §§ 1º e 2º e 
inclui os §§ 3º e 4º ao art. 105 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 105. Nos 
condomínios residenciais unifamiliares será 
discriminada as partes comuns e a fração ideal 
correspondente a cada unidade, bem como as 
áreas de uso exclusivo de cada unidade autônoma. 
§1º Em APL-E cada unidade autônoma deverá 
corresponder a uma fração ideal mínima de 
2.500m² (dois mil e quinhentos) metros quadrados 
da área contida no zoneamento. § 2º Cada unidade 
autônoma poderá ser constituída de uma 
residência unifamiliar. § 3º O número máximo de 
unidades autônomas por condomínio residencial 
unifamiliar será igual a vinte e cinco unidades. § 4º. 
Em APL-E as áreas de uso comum poderão ser 
implantados equipamentos de recreação e lazer, 
respeitando a taxa de ocupação máxima de 10% 
(dez por cento) e o coeficiente de aproveitamento 
máximo de 0,1.” Art. 52. Ficam revogados os arts. 
106 e 107 da Lei Complementar n. 482, de 2014. 
Art. 53. Altera o caput e revoga os incisos I, II e III 
do art. 108 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
108. A aprovação de condomínios residenciais 
unifamiliares ficará condicionada à emissão de 
diretrizes urbanísticas e aprovação de Estudo 
Simplificado de Impacto (ESI) pelo IPUF.” Art. 54. 
Altera o caput e revoga o parágrafo único do art. 
109 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 109. 
As áreas de uso comum ao condomínio terão 
proporção mínima de trinta e cinco por cento da 
área total do empreendimento, descontadas 
aquelas que não são passíveis de ocupação. 
Parágrafo único. (Revogado).” Art. 55. Altera o 
caput e inclui os incisos I, II, III e IV ao art. 110 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 110. Os 
limites de ocupação, as áreas e testadas das áreas 
de uso exclusivo dos condomínios unifamiliares em 
APL-E deverão atender: I - Área de uso exclusivo 
mínima de 500m² (quinhentos metros quadrados); 
II - Frente mínima de 15 (quinze) metros; III - Taxa 
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de ocupação máxima (TO) de 50% (cinquenta por 
cento) da área de uso exclusivo; e IV - Coeficiente 
de aproveitamento máximo (CA) de 1 (um) da área 
de uso exclusivo.”  Art. 56. Altera o art. 112 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 112. O 
afastamento mínimo para as edificações será de 
um metro e cinquenta centímetros dos limites da 
área de uso exclusivo.” Art. 57. Altera a Seção III do 
Capítulo VI da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
cuja nomenclatura passa a vigorar como: “Dos 
Condomínios Residenciais Multifamiliares e Não 
Residenciais”. Art. 58. Altera o caput, inclui os 
incisos I e II e os §§ 1º e 2º no art. 117 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 117. O 
número máximo de unidades residenciais em 
condomínio multifamiliar será de: I – 25 unidades 
para edificações horizontais; e II – 200 unidades 
para edificações verticais. §1º Condomínio 
horizontal é aquele que configura todas unidades 
autônomas com no máximo dois pavimentos. §2º 
Condomínio vertical é aquele que configure 
unidades autônomas independentes em dois ou 
mais pavimentos sobrepostos.” Art. 59. Altera o 
caput, os incisos I e II e o parágrafo único e inclui os 
incisos III e IV ao art. 118 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 118. Os condomínios 
multifamiliares ou não residenciais, 
independentemente de seu porte, implantados em 
terrenos com dimensão superior a 250m (duzentos 
e cinquenta metros) de comprimento ou em 
terrenos iguais ou maiores de 5.000m² (cinco mil 
metros quadrados) em áreas não loteadas ou 
parceladas sem doação de áreas públicas, 
localizados em qualquer parte da cidade deverão: I 
- apresentar Estudo Simplificado de Impacto (ESI) 
para os condomínios com até 100 unidades 
habitacionais e Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) para os demais; II – promover a conectividade 
com as vias do entorno; III - destinar áreas de uso 
público, em proporção a ser estabelecida pelo 
órgão municipal de planejamento e de acordo com 
a densidade resultante pelo empreendimento, 
garantido um mínimo de 15% (quinze por cento) da 
área do empreendimento; e IV – garantir a 
caminhabilidade, o acesso às trilhas e caminhos 
desde a via pública. Parágrafo único. As áreas de 
uso público deverão considerar a demanda da 
região por áreas de lazer e áreas comunitárias 
institucionais, podendo estar localizadas no 
entorno do empreendimento, conforme análise e 
diretrizes estabelecidas pelo IPUF.” Art. 60. Revoga 
os arts. 119, 120, 121, 122, 123 e 124 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. Art. 61. Altera o 
inciso V, do art. 125 da Lei Complementar n. 482, 

de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 125. (...) V - Áreas Especiais de Orla 
(AEO);” Art. 62. Altera o caput e os §§ 1º, 2º, 3º e 
4º do art. 130 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 130 As Áreas de Desenvolvimento 
Incentivado (ADI) são aquelas que tem por objetivo 
fortalecer as centralidades urbanas acentuando o 
modelo de desenvolvimento polinuclear, de modo 
a diminuir a necessidade de deslocamentos 
pendulares da população em busca de serviços e 
atividades e  a induzir o desenvolvimento 
orientado ao transporte. §1º Cada ADI será 
instituída por Lei Complementar específica, a partir 
de estudos urbanísticos prévios das centralidades a 
serem realizados pelo IPUF. §2º Cada ADI poderá 
receber incentivos fiscais e construtivos que serão 
definidos na Lei Complementar da sua criação. §3º 
Poderão ser exigidas contrapartidas para a 
implantação de empreendimentos em ADI, 
especialmente naquelas onde necessite adequação 
da infraestrutura. §4º As ADI aplicam-se nas 
Macroáreas de Uso Urbano dotadas de suporte e 
infraestrutura adequadas, no caso de insuficiência 
de infraestrutura, estas deverão ser previstas na 
aprovação do projeto.” Art. 63. Inclui os arts. 130-A 
e 103-B na Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 130-A. A demarcação e os parâmetros a 
serem estabelecidos para as ADI terão os seguintes 
objetivos: I - promover a ocupação urbana 
concentrada; II - qualificar a infraestrutura básica e 
urbanística nas centralidades existentes ou 
potenciais; III - estimular a ocupação de vazios 
urbanos em áreas já urbanizadas e aptas à 
urbanização; IV - preservar o patrimônio ambiental, 
cultural e paisagístico, valorizando as 
características territoriais e socioculturais; V - 
promover o desenvolvimento econômico local; VI – 
impulsionar projetos urbanos que promovam a 
inclusão social e a oferta adequada de moradia. 
Art. 130-B. As ADI deverão atender no mínimo as 
seguintes demandas: I – fortalecimento das 
centralidades locais; II – promoção da 
miscigenação de usos; III - melhoria ou ampliação 
das infraestruturas existentes e dos equipamentos 
público-comunitários; IV - acessibilidade aos meios 
de transporte público; V – fomento à geração de 
emprego e renda e à qualificação do trabalho; VI - 
estímulo a atividades e serviços de comércio 
setorial e comunitário; e VII – ampliação da oferta 
de Habitação de Interesse Social.” Art. 64. Revoga 
o art. 131 da Lei Complementar n. 482, de 2014. 
Art. 65. Altera a nomenclatura da Seção V do 
Capítulo VIII, altera os arts. 132 e 133 e inclui os 
arts. 133-A, 133-B, 133-C e 133-D na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, passando a vigorar 
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com a seguinte redação: Seção V Das Áreas 
Especiais de Orla Art. 132. As Áreas Especiais de 
Orla (AEO) são aquelas destinadas à gestão e 
ordenamento da orla com ênfase na preservação 
da paisagem e na ampliação do uso e acesso 
público, buscando promover: I - melhoria da 
qualidade socioambiental; II - proteção dos 
ecossistemas costeiros; III - lazer e o esporte; IV - 
patrimônio histórico, cultural e paisagístico; V - 
atividades produtivas tradicionais; e VI - 
desenvolvimento econômico e turístico. Parágrafo 
Único. As AEO serão mapeadas e disponibilizadas 
pelo Município no prazo de 2 (dois) anos. Art. 133. 
O Município desenvolverá Plano Específico de uso 
e ocupação territorial e desenho urbano para as 
Áreas Especiais de Orla, devendo: I - estabelecer 
critérios de planejamento e gestão integrados, 
estratégicos e disciplinadores de uso e ocupação da 
orla, buscando a adequação com a ocupação 
existente; II - promover ações prioritárias de 
regularização fundiária com vistas à melhoria das 
condições das habitabilidade e de infraestrutura; III 
- mapear acessos à orla existentes e elaborar 
estudo técnico, ambiental e urbano que estabeleça 
critérios técnicos para a abertura de novos acessos; 
IV – fomentar a manutenção das atividades 
tradicionais em núcleos reconhecidos; V – 
desenvolver diretrizes para intervenção na 
paisagem; e VI – elencar estratégias para a 
melhoria do saneamento básico e da 
balneabilidade. Art. 133-A. As faixas marginais com 
até 30 (trinta) metros de largura, localizadas entre 
a via pública e borda d’água, deverão observar os 
parâmetros urbanístico de AVL. Art. 133-B. Nas 
AEO os empreendimentos deverão respeitar os 
seguintes parâmetros: I - nos casos de imóveis com 
125 (cento e vinte e cinco) metros ou mais de 
testada voltada para a rua de acesso ou para as 
bordas d’água deverá ser garantido acesso público 
transversal. II - enquadrar-se ao Plano Específico de 
uso e ocupação; III - os ranchos para guarda de 
embarcações artesanais e para aquicultura deverão 
ser construídos em conformidade com os critérios 
definidos pelo IPUF. Art. 133-C. Nas faixas de praia 
é proibida ocupação e uso permanentes contrários 
à sua destinação principal de uso público comum. 
§1º A exploração temporária de comércio e 
serviços fica permitida conforme legislação 
específica. §2º Aplica-se o dispositivo deste artigo 
inclusive às praias que, encravadas em terrenos 
particulares, não sejam acessíveis por terra. Art. 
133-D. Na ausência do estudo técnico ambiental e 
urbano, promovido pelo município, que estabelece 
critérios para a abertura de novos acessos às 
bordas d’água da orla, um novo acesso deverá: I - 
apresentar distâncias em relação aos acessos 
existentes ou projetados que garantam um 

percurso de caminhabilidade de 125 (cento e vinte 
e cinco) metros; II - respeitar as especificações do 
sistema de circulação, e propor solução que 
respeite as condicionantes ambientais e de 
paisagem existente; e III - manter os acessos 
históricos promovendo sua devida 
sinalização.” Art. 66. Inclui o inciso III ao § 2º do 
art. 140 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
140. (...) §2º (...) III – ALA-3 – áreas naturais 
tombadas.” Art. 67. Altera o § 3º do art. 141 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 141. (...) §3º 
Cada ACAU deverá ser objeto de estudo específico 
de caracterização socioambiental, regulamentado 
pelo Município.” Art. 68. Altera o inciso II do art. 
143 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 143. 
(...) II - APC2 - Áreas de Paisagem Cultural e de 
Interesse Paisagístico destinam-se à preservação 
de sítios naturais de excepcional beleza e paisagens 
culturais, representativas de processos de 
interação do homem com a natureza, às quais se 
imprimiram marcas ou atribuíram valores;” Art. 69. 
Altera o art. 145 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 145. Nas Áreas de Preservação 
Cultural (APC), a autorização de parcelamento, a 
realização de obras de desmonte, terraplanagem, 
aterro, desmatamento, corte e plantio de árvores 
de qualquer porte, obras de infraestrutura em 
geral, pavimentações, bem como quaisquer outras 
modificações do relevo e da paisagem dependem 
de anuência prévia do SEPHAN, além da aprovação 
dos demais órgãos competentes.” Art. 70. Altera o 
caput do art. 146 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 146. Nas Áreas de Preservação 
Cultural (APC), nos bens tombados e no seu 
entorno, quando admitido pelo zoneamento e pelo 
SEPHAN, qualquer modalidade de parcelamento 
deve incluir:” Art. 71. Inclui o art. 146-A na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 146-A. Todas 
e quaisquer obras nos bens protegidos e seu 
entorno deverão garantir a integridade das 
edificações protegidas próximas, sob pena da sua 
paralisação imediata até a aprovação de garantias 
ou a conclusão do reparo do dano causado. §1° A 
aprovação de projetos de recuperação e a inserção 
de novas construções situadas no mesmo lote 
devem ocorrer concomitantemente. §2° A 
obtenção do alvará para a construção da nova 
edificação fica condicionada à aprovação do 
projeto de restauro e, se necessário, à execução 
das obras de consolidação estrutural do bem 
protegido. §3° O Habite-se de novas construções 
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situadas em mesmo lote de bens protegidos fica 
condicionado ao término integral das obras de 
conservação e restauro necessárias na edificação 
protegida previstas na aprovação do projeto.” Art. 
72. Revoga o parágrafo único do art. 148 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. Art. 73. Altera o 
parágrafo único, que passa a vigorar como § 1º e 
inclui o § 2º no art. 150 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 150. (...) §1º A instalação de 
equipamentos ou alterações necessárias para 
viabilizar o uso, garantindo acessibilidade, 
segurança, higiene e conforto ambiental será 
analisada pelo SEPHAN. §2º A critério do SEPHAN, 
novas construções podem ser admitidas nos lotes 
ou parcelas dos lotes inseridos em APC onde há 
edificações classificadas como P1 e P2.” Art. 74. 
Altera os incisos II e V e o § 2º do art. 151 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 151. (...) II - 
implantação em conformidade com as 
características do alinhamento frontal e 
afastamentos laterais predominantes no conjunto; 
V - emprego de materiais de cobertura 
semelhantes aos do conjunto das edificações 
protegidas próximas, admitindo-se, 
excepcionalmente, adequações em conformidade 
com o inciso I e o § 2º deste artigo; e §2º O IPUF 
por meio do SEPHAN, excepcionalmente, para 
melhor inserção no conjunto tombado poderá 
aprovar soluções diferenciadas para coberturas, 
afastamentos frontais, laterais, de fundos e 
volumetria.” Art. 75. Inclui os arts. 151-A e 151-B 
na Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
151-A. Nas APC1 poderão ser estabelecidos 
afastamentos frontais, laterais e de fundos 
próprios, definidos pelo SEPHAN considerando a 
configuração urbana do entorno para melhor 
inserção no conjunto.  Art. 151-B. Os imóveis na 
categoria P-5 se constituem em elemento de 
transição devendo se harmonizar com as 
características de volume e altura do conjunto de 
interesse histórico e o entorno urbano. §1º No caso 
de construções novas, ou de ampliação das 
existentes, a altura das edificações poderá exceder 
a altura máxima das edificações das categorias 
protegidas, P-1, P-2 e P-4 desde que garantidas a 
visibilidade e ambiência do patrimônio. §2º Os 
parâmetros de altura diferenciados daqueles 
estabelecidos no parágrafo anterior serão 
definidos em planos de massa, aprovados pelo 
SEPHAN.” Art. 76. Altera o inciso II do art. 154 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 154. (...) II - 
apresentar uma área máxima de 0,40m (quarenta 
decímetros quadrados), desde que não interfira na 

composição estética do bem preservado;” Art. 77. 
Altera nomenclatura da Subseção II, da Seção I, do 
Capítulo IX, do Título II da Lei Complementar n. 
482, de 2014, a qual passa a se chamar “Das Áreas 
de Interesse Paisagístico”. Art. 78. Altera o caput e 
o § 3º do art. 162 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 162. Nas Áreas de Paisagem Cultural 
e de Interesse Ambiental e Paisagístico (APC-2), o 
parcelamento do solo, a reforma, construção, 
demolição, comunicação visual das edificações e a 
utilização dos espaços abertos dependem da 
consulta e da anuência do IPUF, através do SEPHAN 
e do setor responsável pela política de proteção da 
paisagem. §3º Poderão ser exigidos, a critério do 
SEPHAN e do setor responsável pela política de 
paisagem, projeto especial de desenho urbano, 
plano de manejo e de paisagem e/ou plano de 
massa, visando privilegiar as características 
predominantes do local, as atividades tradicionais 
da área e o desfrute social e cultural dos espaços 
pela comunidade.” Art. 79. Inclui os §§ 1º e 2º ao 
art. 163 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 163 (...) §1º A Chancela da Paisagem Cultural 
para cada porção do território a ser reconhecida 
enquanto tal será necessariamente regida por um 
pacto envolvendo o poder público, a sociedade civil 
e a iniciativa privada, resultando num plano de 
gestão compartilhado. §2º As áreas de interesse 
paisagístico serão objeto de legislação específica 
que trate de seu enquadramento e das diretrizes 
para sua valorização.” Art. 80. Altera o caput e o § 
1º do art. 168 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 168. Ficam instituídos os Inventários 
Municipais de Paisagem e do Patrimônio Material 
como forma complementar de acautelamento. §1º 
A elaboração e guarda dos inventários, bem como 
suas implementações serão de responsabilidade do 
IPUF.” Art. 81. Revoga o art. 169 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. Art. 82. Altera o § 
2º do art. 170 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 170. (...) §2º O órgão de 
planejamento terá o prazo de dois anos para iniciar 
o inventário dos itens de relevante interesse 
paisagístico.” Art. 83. Inclui o § 4º ao art. 173 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 173 (...) §4º 
O critério de visibilidade deverá atender um raio de 
até 100m (cem metros) das edificações integrantes 
do patrimônio, cultural e histórico do município, 
enquanto não forem realizados estudos de 
visibilidade específicos.” Art. 84. Altera o inciso VI 
do § 1º do art. 176 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
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redação: “Art. 176 (...) §1°(...) VI - ações incluídas 
nas medidas mitigadoras e compensatórias 
determinadas por Estudo de Impacto de 
Vizinhança;” Art. 85. Altera o caput do art. 178 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 178. Todo o 
projeto de Arte Pública no Município e sua 
respectiva inserção será obrigatoriamente 
analisado e aprovado pela COMAP coordenada 
pelo IPUF.” Art. 86. Altera os incisos I e II e inclui 
parágrafo único ao art. 179 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 179. (...) I - 
Empreendimentos de caráter privado de âmbito 
público configurados legalmente como Macro Polo 
(PGT-2), caso seja enquadrado como obra de 
melhoria urbana nos termos previstos no §1º do 
art. 84; II – Edificações que utilizem recursos 
públicos com área superior a cinco mil metros 
quadrados, exceto em edificações de HIS; e  
Parágrafo único. A inserção de Arte Pública deverá 
respeitar o previsto no inciso II do art. 181.” Art. 
87. Altera o art. 180 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, e seus §§ 1º, 2º e 3º e inclui os §§ 4º e 5º, 
os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 180. Os empreendimentos de caráter privado 
que investirem em Arte Pública poderão 
beneficiar-se com o incremento construtivo de 
acréscimo de dois por cento no coeficiente de 
aproveitamento, com o respectivo acréscimo na 
taxa de ocupação, respeitados os demais limites 
urbanísticos. §1° O investimento em Arte Pública 
será calculado considerando o incremento 
construtivo conforme fórmula estipulada em lei 
específica. §2° Para ter direito ao incremento 
construtivo previsto o beneficiário deverá solicitar 
a COMAP informando a localização e a 
caracterização do empreendimento, o quantitativo 
de área a ser acrescido no projeto arquitetônico da 
futura edificação, e solicitar o cálculo do valor do 
investimento da correspondente Arte Pública, 
obtido a partir da aplicação da fórmula especifica. 
§3° Após o encaminhamento ao requerente do 
parecer da COMAP à consulta prévia, fica facultado 
ao beneficiário do incentivo previsto no caput 
deste artigo: I - Fazer opção por inserção de Arte 
Pública no âmbito do empreendimento, 
encaminhando projeto de obra de arte detalhado 
para análise e julgamento da COMAP/IPUF; II - 
Fazer opção por inserção de Arte Pública em área 
pública previamente indicada pela COMAP/IPUF, 
mediante a celebração de Termo de Compromisso; 
III - Depositar na conta vinculada especifica 
administrada pelo IPUF o valor proporcional à 
implementação de ação de um dos programas da 
Política Municipal de Arte Pública, ou IV- 
Implementar diretamente uma ação da Política 

Municipal de Arte Pública em comum acordo com a 
COMAP/IPUF mediante a celebração de um Termo 
de Compromisso. §4° A relação de ações 
integrantes da Politica Municipal de Arte Pública 
será previamente aprovada em reuniões ordinárias 
da COMAP ou indicada através dos Seminários 
Municipais de Arte Pública e disponibilizada para 
consulta dos beneficiários e interessados. §5° A 
emissão do Habite-se do empreendimento 
beneficiado com o incremento construtivo fica 
condicionado ao rigoroso cumprimento do projeto 
de obra de arte aprovado pela COMAP ou ao 
atendimento dos incisos II, III e IV do §3º deste 
artigo.” Art. 88. Altera o caput e os incisos I, II e III, 
acrescenta o inciso IV e altera os §§ 1º, 2º e 3º do 
art. 181 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 181. A inserção de Arte Pública na paisagem 
urbana e natural do município poderá ocorrer: I- 
Em empreendimentos privados beneficiados com o 
incremento construtivo de acréscimo de dois por 
cento no coeficiente de aproveitamento da 
edificação com o respectivo acréscimo na taxa de 
ocupação, mediante obras aprovadas através de 
critérios estabelecidos pela COMAP; II- No espaço 
de uso público ou de visibilidade pública, mediante 
chamamento ou concurso público doação ou 
curadoria chancelados pela COMAP, quando se 
tratar de inserção artística de caráter permanente; 
III- Com aprovação específica da COMAP e órgãos 
públicos competentes quando se tratar de 
intervenção artística de interesses diversos 
configurados pelo caráter efêmero em espaço de 
visibilidade pública; IV- Em casos enquadrados 
conforme o previsto nos incisos I, II e III do art. 179.  
§1° O IPUF disponibilizará a indicação de ações e 
dos locais públicos preferenciais para inserção de 
Arte Pública. §2° O pedido de inserção de Arte 
Pública nas Áreas de Preservação Cultural e no 
entorno de áreas tombadas deverá ser 
previamente analisado pelo SEPHAN/IPUF 
conjuntamente à análise da COMAP. §3° As 
intervenções artísticas de caráter efêmero ou 
permanente, que se localizarem em paredes cegas 
ou empenas de edificações deverão fazer consulta 
prévia ao órgão municipal de planejamento 
urbano, prever espaço para a divulgação 
padronizada de patrocinador e agentes públicos, 
dispor de iluminação de prestígio e se adequar aos 
prazos e exigências administrativas cabíveis ao 
caso.” Art. 89. Altera o inciso I do art. 182 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 182(...) I- 
Estar integrada e ser compatível com a estética da 
obra arquitetônica e estar situada na parede 
externa ou no afastamento frontal da edificação de 
forma a ter ampla visibilidade pública, quando se 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  2439 Florianópolis/SC, sexta-feira, 17 de maio de 2019 pg. 56 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Diretoria de Governo Eletrônico  Controle:  Thamara Malta  Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 56 
 

tratar de empreendimento privado enquadrado 
nos termos do art. 180; Art. 90. Altera os incisos IX 
e XI, revoga os §§ 6º e 7º e inclui o § 9º ao art. 190 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 190 
(...) IX - faixa compartilhada: via destinada ao 
trânsito compartilhado entre todos os modais no 
mesmo nível, com prioridade dos modos não 
motorizados sobre os motorizados; XI – passeio 
compartilhado: passeio destinado ao trânsito 
compartilhado entre os modais não motorizados, 
com prioridade do pedestre, em especial da pessoa 
com deficiência, sobre os demais. § 6º (Revogado) 
§ 7º (Revogado) §9º As seções transversais 
representadas no Anexo C14 – Perfil das Vias são 
orientadoras e a disposição final da ocupação da 
caixa da via poderá ser alterada no projeto final de 
urbanismo e engenharia, atendidas as diretrizes da 
Política de Mobilidade e as definições do Plano de 
Mobilidade Urbana de Florianópolis.” Art. 91. 
Altera os incisos II, III e VI, inclui os incisos VII e VIII 
e revoga o § 2º do art. 192 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 192. (...) II - trinta e dois 
metros nas Vias Arteriais; III - vinte e seis metros 
nas Vias Coletoras; VI - seis metros nas Vias 
Preferenciais de Pedestres; VII – três metros nas 
Vias Exclusivas de Pedestres; e VIII – dezesseis 
metros nas Vias Subcoletoras. §2º (Revogado).” 
Art. 92. Altera o caput e revoga parágrafo único do 
art. 193 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
193. A largura de uma nova via que constituir 
prolongamento de outra já existente ou prevista 
em plano aprovado pelo Município será igual à 
largura prevista da via ou conforme diretrizes 
definidas pelo IPUF. Parágrafo único. (Revogado).” 
Art. 93. Altera os incisos II, III, os §§ 1º e 2º e inclui 
o § 3º no art. 194 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 194. (...) II - entre vias subcoletoras, 
oito metros; e  III - entre vias arteriais ou coletoras, 
doze metros. §1º Nos cruzamentos envolvendo 
vias de trânsito rápido, as interseções serão 
detalhadas pelo IPUF. §2º Nos cruzamentos de vias 
de hierarquia diferente, o alinhamento das vias 
deve concordar por um arco com raio mínimo 
conforme apresenta o quadro a seguir: 

Raio de concordância 
da interseção 

(metros) 
Via Local Via Subcoletora 

Via Coletora 
ou Arterial 

Via Local 5,00 5,00 5,00 

Via Subcoletora 5,00 8,00 8,00 

Via Coletora ou 
Arterial 

5,00 8,00 12,00 

§3º Será admitido arco com raio diferente do 
referido conforme análise ou diretrizes definidas 
pelo IPUF.” Art. 94. Altera os incisos I e revoga o 
inciso II do art. 195 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 195. (...) I - o acesso direto às vias de 
trânsito rápido ou arteriais só será permitido 
através de: a) vias arteriais; b) interseções 
indicadas nos mapas, partes integrantes desta Lei 
Complementar; c) vias marginais; d) pistas de 
desaceleração; ou e) solução técnica específica 
aprovada pelo IPUF e demais órgãos competentes. 
II – (Revogado).” Art. 95. Altera o caput, o 
parágrafo único, que passa a vigorar como § 1º e 
acrescenta os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 201 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 201. A 
construção das calçadas obedecerá aos critérios e 
diretrizes estabelecidos pelo IPUF, observando 
ainda: §1º A largura mínima das calçadas é de 3 
(três) metros, podendo ser ampliada de acordo 
com o fluxo de pedestres. §2º A calçada é 
estruturada e dividida em faixas com usos 
distintos, conforme descrição a seguir: I - Faixa de 
serviço: localizada junto ao meio-fio e destinada à 
implantação de equipamentos e mobiliário urbano, 
sinalização de trânsito, arborização e 
rebaixamentos para acessos, com largura de 1 (um) 
metro; II -Faixa livre ou passeio: localizada logo 
após a faixa de serviço e destinada à circulação 
exclusiva de pedestres, e, excepcionalmente, de 
ciclistas, desprovida de obstáculos e livre de 
interferências permanentes ou temporárias, com 
largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros); e III -Faixa de acesso: parte opcional 
da calçada localizada junto ao alinhamento predial 
e destinada à concordância do nível da calçada 
com a edificação, com largura variável de no 
máximo 1 (um) metro. §3º As vias urbanas com 
calçadas deverão prever arborização, inserção de 
equipamentos e mobiliário urbano de acordo com 
diretrizes técnicas definidas pela FLORAM e IPUF. 
§4º Nas vias existentes onde não for possível a 
implantação de calçadas com 3 (três) metros, será 
admitida largura inferior desde que garantida faixa 
livre mínima de 1,20 metros ou sob forma de via 
compartilhada.” Art. 96. Altera o art. 203 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 203 As vias 
de trânsito rápido serão obrigatoriamente 
arborizadas.” Art. 97. Altera a Seção III do Capítulo 
X do Título II da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
cuja nomenclatura passa a vigorar como: “Das 
Estruturas de Apoio Náutico”. Art. 98. Altera o art. 
209 da Lei Complementar n. 482, de 2014, e seus 
§§ 1º, 2º, 3º e 4º e revoga os §§ 5º e 6º, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
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209. As estruturas de apoio náutico, tais como os 
molhes, atracadouros, trapiches, marinas e demais 
equipamentos dos portos de lazer, dos portos de 
pesca artesanal e dos terminais pesqueiros 
deverão ter seus projetos elaborados em 
consonância com o órgão municipal de 
planejamento, de modo a garantir os pressupostos 
ambientais e a se harmonizar com a paisagem da 
orla, sem contrariar o exercício dos demais usos 
permitidos. §1º A construção, reforma ou 
ampliação de estruturas de apoio náutico será 
regulamentada pela SMDU, IPUF e FLORAM. §2º A 
construção, reforma ou ampliação de estruturas de 
apoio náutico de grande porte serão analisadas 
como projeto especial, composto de obras 
marítimas e instalações terrestres. §3º As 
estruturas de que trata este artigo poderão ocupar 
as faixas de praia e de marinha necessárias à sua 
instalação, respeitando a livre passagem definida 
em legislação específica. §4º Serão admitidas 
instalações de apoio em terra, podendo incluir, 
conforme o porte da estrutura: edificações, lazer, 
comércio de materiais náutico e pesqueiro, abrigo, 
hospedagem, segurança, comunicação, 
manutenção e abastecimento das embarcações, 
desde que fora da faixa de praia. §5º (Revogado). § 
6º (Revogado)”. Art. 99. Revoga o art. 210 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. Art. 100. Altera o § 
3º do art. 211 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 211. (...) §3º É permitida a troca de 
uso das áreas destinadas a estacionamento 
mediante projeto aprovado pelo município, desde 
que respeitados os índices urbanísticos permitidos 
para o zoneamento, o número mínimo de vagas 
necessário para o empreendimento e pagamento 
de outorga de uso.” Art. 101. Altera o § 2º e revoga 
o § 3º do art. 213 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: Art. 213. (...) §2º A área do lote 
unifamiliar ou fração ideal de uso residencial ou 
misto será, no máximo, de duzentos e cinquenta 
metros quadrados, sendo vedado o 
remembramento ou junção de lotes que resulte 
em área privativa superior. §3º (Revogado)”. Art. 
102. Inclui o art. 213-A na Lei Complementar n. 
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 213-A As áreas remanescentes do 
projeto urbanístico de regularização fundiária 
serão destinadas aos seguintes usos: I – 
alargamento ou conectividade viária; II – área de 
lazer; III – equipamentos urbanos; IV - 
remanejamento de famílias; V – preservação 
ambiental; e VI – agricultura urbana. Parágrafo 
único. A definição do uso das referidas áreas ficará 
a cargo do poder público, expressa no projeto de 
regularização fundiária e será baseada nas 

características ambientais e urbanísticas da área e 
do entorno.” Art. 103. Altera o caput do art. 216 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 216. Nas ZEIS 
poderão ser aplicados os seguintes parâmetros 
mínimos para fins de regularização fundiária e 
como solução habitacional unifamiliar em casos de 
remanejamentos:” Art. 104. Inclui o art. 216-A na 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 216-A 
Edificações multifamiliares localizadas em ZEIS 
poderão atingir coeficiente de aproveitamento 
máximo de 2.” Art. 105. Altera o § 2º do art. 217 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 217. As Áreas 
Especiais de Interesse Social (AEIS) são edificações 
subutilizadas ou áreas sobrepostas às zonas 
urbanas nos termos do mapa parte integrante 
desta Lei Complementar, definidas no Plano 
Municipal de Habitação de Interesse Social, com a 
finalidade de flexibilizar o regime urbanístico, 
viabilizar e incentivar empreendimentos de 
Habitação de Interesse Social. §2º As AEIS deverão 
estar localizadas nas macroáreas de uso urbano 
próximas às redes de infraestrutura, zonas de 
centralidade com uso misto de comércio, serviço, 
residência e meios de transporte coletivo.” Art. 
106. Inclui o art. 217-A na Lei Complementar n. 
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 217-A. Nas AEIS os limites de 
ocupação do solo para habitação de interesse 
social obedecerão o zoneamento primário 
acrescido dos incentivos aplicados”. Art. 107. 
Altera os incisos I, II, III e o § 2º e inclui o § 5º no 
art. 218 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 218. (...) I - HBR: acréscimo de dois 
pavimentos com respectivo acréscimo na altura, 
aumento do CA proporcional ao potencial 
construtivo gerado pela ampliação do número de 
pavimentos; II - HMP: acréscimo de um pavimento 
na altura, de 1/5 na TO nos pavimentos onde não 
houver TO diferenciada e aumento do CA máximo 
proporcional ao potencial construtivo gerado, 
respeitada a taxa de ocupação máxima e os 
afastamentos mínimos; III - HM: Acréscimo de ¼ no 
CA máximo e ¼ na TO onde não houver TO 
diferenciada. §2º Os incentivos concedidos a AEIS 
poderão ser aplicados a projetos específicos dentro 
das ZEIS e nas demais macroáreas de uso urbano a 
critério dos órgãos responsáveis pela política 
habitacional e de planejamento urbano do 
Município. §5º A taxa de ocupação máxima (TO) 
não poderá ultrapassar a 60%, mesmo com a 
aplicação dos incentivos.” Art. 108. Altera o incisos 
II do § 1º e o § 2º, revoga o § 4º e inclui o § 7º no 
art. 220 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
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quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 220. (...) § 1º (...) II - Vias Locais Especiais B e 
C: com largura mínima de dois metros em pelo 
menos um dos lados e de um metro no outro lado. 
§ 2º Nas vias classificadas como C e D poderão ser 
adotadas soluções de compartilhamento dos usos 
de circulação de pedestres e veículos automotores 
desde que seja realizada a demarcação física do 
piso por meio de guias e pisos diferenciados. § 4º 
(Revogado) §7º As vias de circulação local nas ZEIS 
deverão ter raios de curvatura mínimo de 4,00 
metros nos cruzamentos, medidos no limite do 
logradouro público com as áreas de outros usos, ou 
conforme diretrizes do IPUF.” Art. 109. Altera o art. 
223 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 223 
Nas AEIS não será permitido o uso residencial 
multifamiliar vertical ou horizontal do tipo vila e o 
combinado voltado para as vias de categorias D.” 
Art. 110. Revoga o art. 226 da Lei Complementar n. 
482, de 2014. Art. 111. Altera o parágrafo único do 
art. 227 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
227 (...) Parágrafo Único. Será observada fração 
ideal de noventa metros quadrados na hipótese de 
mais de uma unidade habitacional por lote.” Art. 
112. Altera o caput e insere o § 2º no art. 231 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, passando o 
parágrafo único a vigorar como § 1º, com as 
seguintes redações: “Art. 231. Admitir-se-á o uso 
misto para habitação de interesse social 
constituído pelo uso residencial e não residencial 
na mesma edificação ou lote, desde que adequado 
ao zoneamento. §1º Nos lotes de uso misto, o uso 
não residencial limitar-se-á aos dois primeiros 
pavimentos nos casos de multifamiliar vertical e ao 
pavimento térreo no unifamiliar. §2º A área 
destinada a usos não residenciais não poderá 
ultrapassar ¼ da área construída do 
empreendimento.” Art. 113. Altera os incisos II e III 
do art. 233 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 233 (...) II - o Conjunto Horizontal com mais 
de vinte unidades deverá prever condições de 
adaptação para a pessoa com deficiência de, no 
mínimo, três por cento das unidades habitacionais, 
preferencialmente naquelas localizadas junto ao 
acesso do empreendimento e às áreas comuns. III - 
deverá ser garantida a acessibilidade para pessoas 
com deficiência a todas as áreas de uso comum do 
conjunto, observada a legislação aplicável à 
matéria.” Art. 114. Altera os incisos II e III do art. 
236 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 236 
(...) II - HMP: vagas não vinculadas à unidade 
habitacional na proporção máxima de um meio em 
relação ao número de Unidades Habitacionais; e III 

- HM: vagas privativas, não vinculadas, na 
proporção de no máximo uma vaga por unidade 
habitacional.” Art. 115. Altera o inciso III do art. 
237 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 237 
(...) III - HM: Área útil da unidade habitacional 
menor ou equivalente a setenta metros quadrados, 
com no mínimo dois quartos.” Art. 116. Altera o 
art. 238 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
238 Será permitida a construção de habitações sem 
afastamentos laterais quando utilizada a forma de 
justaposição ou em fita, quando se tratar de 
habitação unifamiliar com no máximo três 
pavimentos ou multifamiliar com no máximo de 
quatro pavimentos.” Art. 117. Altera o caput e o § 
5º do art. 254 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
254. Nos termos de lei especial, o Município 
poderá exigir que o proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, ou que 
não cumpre a função social da propriedade, 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena 
de aplicação dos instrumentos previstos no art. 253 
desta Lei Complementar. §5º Ficam sujeitos a 
utilização compulsória os imóveis enquadrados nas 
categorias P1, P2 e P4 em APC, quando, mantidos 
em estado precário de conservação com 
comprometimento da sua integridade, e não 
cumprem sua função social.” Art. 118. Altera a 
nomenclatura do Capítulo VII da Lei Complementar 
n. 482, de 2014, que passa a vigorar como: “Da 
Outorga Onerosa”. Art. 119. Cria a Seção I no 
Capítulo VII da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar como: “Do Direito de 
Construir”, composta pelo art. 259. Art. 120. Cria a 
Seção II no Capítulo VII da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passa a vigorar como: “Da 
Alteração do Uso”, e inclui os arts. 259-A e 259-B, 
com as seguintes redações: “Seção II Da Alteração 
do Uso Art. 259-A A outorga onerosa da alteração 
de uso constitui-se em contrapartida financeira 
decorrente da modificação dos usos e dos diversos 
tipos de atividades que os compõem, previstos na 
legislação de uso e ocupação do território, aplicada 
nos seguintes casos: I - ampliação de edificações de 
usos considerados tolerados; II – troca de uso das 
áreas destinadas a garagens; III - outros usos 
discriminados no Anexo F02 – Tabela de 
Adequação de Usos para Instalação de Atividades 
Econômicas e Anexo F02.1 - Tabela de Adequação 
de Usos para Aprovação e Licenciamento de 
Edificações; e IV- outros que possam a vir a ser 
instituídos por lei específica. §1º A Outorga 
Onerosa da Alteração de Uso é aplicável na 
Macroárea de Uso Urbano. §2º Os recursos 
provenientes da Outorga Onerosa da Alteração de 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  2439 Florianópolis/SC, sexta-feira, 17 de maio de 2019 pg. 59 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Diretoria de Governo Eletrônico  Controle:  Thamara Malta  Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 59 
 

Uso deverão ser depositados diretamente na conta 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
Art. 259-B Regulamentação específica de iniciativa 
do Poder Executivo Municipal estabelecerá os 
critérios e procedimentos necessários para o 
pagamento da Outorga Onerosa de Alteração de 
Uso.” Art. 121. Altera o inciso VIII do art. 263 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 263 (...) VIII - 
garantia de preservação dos imóveis e espaços 
urbanos de especial valor cultural, ambiental e 
paisagístico, protegidos por tombamento ou Lei;” 
Art. 122. Altera o caput e inclui os incisos I e II ao 
art. 265 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 265 Fica instituído no Município de 
Florianópolis o Estudo de Impacto de Vizinhança, 
sendo requisito prévio para obtenção do 
licenciamento de atividades e da aprovação e 
licenciamento de obras públicas ou privadas 
potencialmente causadores de impactos relativos a 
aspectos urbanísticos nos termos desta Lei 
Complementar, podendo ser apresentado em duas 
categorias: I – Estudo Simplificado de Impacto de 
Vizinhança (ESI); e II – Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV).” Art. 123. Revoga os arts. 266, 
268 e 269 da Lei Complementar n. 482, de 2014. 
Art. 124. Altera o caput e os §§ 1º e 2º e revoga o § 
3º do art. 270 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 270 Fica criada a Taxa de Análise de 
Estudos de Impacto de Vizinhança (TAEIV) para 
empreendimentos e/ou atividades que tenham, 
por fato gerador, a contraprestação do serviço de 
análise e despesas operacionais realizadas pelo 
Município. §1º Os valores referentes à taxa serão 
destinados a fundo ou conta corrente vinculada 
para aplicação em atividades administrativas. §2º A 
regulamentação da TAEIV deverá considerar: I - a 
complexidade e o porte do empreendimento; e II - 
as atividades operacionais a serem realizadas pelo 
Município. § 3º (Revogado)” Art. 125. Altera o 
caput e inclui os §§ 1º, 2º e 3º no art. 271 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 271 O IPUF 
será responsável pela elaboração dos Termos de 
Referência, coordenação, análise, rejeição e 
aprovação dos Estudos de Impacto de Vizinhança 
(EIV e ESI), sem prejuízo da participação de outros 
órgãos e entidades conforme regulamentação 
específica. §1° O Termo de Referência possuirá 
efeito vinculado para o Poder Público e 
requerente. §2° O IPUF poderá solicitar 
complementações aos estudos de impacto de 
vizinhança (EIV e ESI), em decisão motivada, 
visando atender aos requisitos desta Lei 
Complementar e ao Termo de Referência para 

viabilizar a avaliação técnica. §3º O Termo de 
Referência deverá listar os itens necessários para a 
avaliação do estudo, considerando no mínimo os 
estabelecidos no Estatuto da Cidade.” Art. 126. 
Revoga o art. 272 da Lei Complementar n. 482, de 
2014. Art. 127. Altera o caput, os incisos I e II e o 
parágrafo único que passa a vigorar como § 1º, 
inclui os §§ 2º e 3º e revoga os incisos III a XXXI do 
art. 273 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os 
quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 273 Serão objeto de elaboração de estudos 
de impacto de vizinhança: I - Do tipo Estudo 
Simplificado de Impacto de Vizinhança - ESI: a) as 
atividades listadas nos Anexos E02, F02 e F02.1 
desta Lei Complementar e similares; b) novas 
construções situadas nas Áreas de Proteção 
Cultural (APC), desde que possuam área a ser 
construída inferior a 1.000m² (mil metros 
quadrados) e altura não superior à do imóvel 
protegido mais próximo; e c) ampliação de 
empreendimentos ou alteração de atividades 
existentes a limites que passem a se enquadrar na 
exigência de ESI. d) edificação com área construída 
superior a cinco mil metros quadrados ou com 
mais de cem vagas de estacionamento, 
consideradas de forma isolada ou em conjunto; e) 
edificação localizada na Macroárea de Uso Urbano, 
cujo terreno possua área superior a dez mil metros 
quadrados ou que configure a totalidade de uma 
quadra. II - Do tipo Estudo de Impacto de 
Vizinhança - EIV: a) as atividades listadas nos 
Anexos E02, F02 e F02.1 desta Lei Complementar e 
similares; b) novas construções situadas, inclusive 
parcialmente, no interior do raio de 100 (cem) 
metros de imóvel tombado ou situadas nas Áreas 
de Proteção Cultural (APC), desde que não se 
enquadrem no previsto na alínea b, do Inciso I do 
presente artigo. c) ampliação de empreendimentos 
ou alteração de atividades existentes a limites ou 
usos que passem a se enquadrar na exigência de 
EIV; d) edificação com mais de duzentas vagas de 
estacionamento, consideradas de forma isolada ou 
em conjunto; e) empreendimentos enquadrados 
como Projetos Especiais; e f) Operações Urbanas 
Consorciadas. III – (Revogado) IV – (Revogado) V – 
(Revogado)VI – (Revogado) VII – (Revogado) VIII – 
(Revogado) IX – (Revogado) X – (Revogado) XI – 
(Revogado) XII – (Revogado) XIII – (Revogado) XIV – 
(Revogado) XV – (Revogado) XVI – (Revogado) XVII 
– (Revogado) XVIII – (Revogado) XIX – (Revogado) 
XX – (Revogado) XXI – (Revogado) XXII – 
(Revogado) XXIII – (Revogado) XXIV – (Revogado) 
XXV – (Revogado) XXVI – (Revogado) XXVII – 
(Revogado) XXVIII – (Revogado) XXIX – (Revogado) 
XXX – (Revogado) XXXI – (Revogado) §1º Poderão 
ser passíveis de Estudos de Vizinhança os 
empreendimentos cujos usos estejam omissos na 
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presente lei e que tenham alto potencial de 
impacto na paisagem, na mobilidade, ou na 
infraestrutura instalada. §2º Compete ao IPUF 
expedir orientação, geral ou específica, sobre a 
necessidade da apresentação de EIV nos casos de 
dúvida ou contradição com a presente Lei. §3º Para 
os condomínios ou conjuntos habitacionais de 
interesse social implantados em ZEIS ou AEIS, o 
IPUF analisará o Memorial Objetivo de Inserção de 
Vizinhança apresentado e poderá dispensar a 
exigência de estudo de impacto de vizinhança.” 
Art. 128. Revoga o art. 274 da Lei Complementar n. 
482, de 2014. Art. 129. Altera os incisos I e II e 
inclui o inciso III e o parágrafo único ao art. 275 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 275 
(...) I - realização do EIV/ESI e estudos 
complementares exigidos pelo IPUF; II - 
compensações e mitigações previstas no Termo de 
Compromisso; e III - realização de Audiências 
Públicas Parágrafo único. As compensações e 
mitigações deverão estar relacionadas com os 
impactos gerados pelo empreendimento.” Art. 130. 
Altera o caput e revoga o parágrafo único do art. 
276 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 276 
Os Estudos de Vizinhança (ESI e EIV) serão 
elaborados por equipe multidisciplinar, formada 
por profissionais habilitados e responsáveis 
tecnicamente pelas informações prestadas e pelos 
resultados, podendo o Termo de Referência definir 
composição mínima da equipe. Parágrafo único. 
(Revogado).” Art. 131. Altera o caput e revoga os 
§§ 1º, 2º e 3º do art. 277 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 277 O IPUF deverá garantir a 
promoção da publicidade dos estudos de impacto 
de vizinhança, no mínimo em sítio eletrônico. §1º 
(Revogado) §2º (Revogado) §3º (Revogado).” Art. 
132. Altera o caput e os §§ 1º, 2º e 3º e revoga os 
§§ 4º e 5º do art. 278 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 278. O IPUF exigirá a realização de 
Audiências Públicas específicas a fim de 
apresentar, esclarecer e receber contribuições da 
população diretamente atingida por 
empreendimentos considerados de elevado 
potencial de impacto ou de interesse público, 
quando sujeitos a Estudos de Impacto de 
Vizinhança (EIV). §1º A audiência pública será 
realizada na região sobre a qual incide o 
empreendimento e/ou atividade conforme 
disponibilidade de espaço apropriado, garantida a 
ampla divulgação em diversos meios de 
comunicação. §2º O edital de convocação da 
audiência pública deverá conter data, local, horário 
e identificação do empreendimento e/ou atividade 

objeto do EIV, devendo ser lançado em período 
não inferior a 15 dias da realização da referida 
audiência pública, e ser publicado em jornal local 
de grande circulação. §3º O IPUF poderá exigir 
Audiência Pública específica para Estudo 
Simplificado de Impacto (ESI), considerando a 
avaliação do impacto e o interesse público. §4º 
(Revogado) §5º (Revogado) §6º (Revogado).” Art. 
133. Altera o caput e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do 
art. 279 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
279. A aprovação do EIV ou do ESI será considerada 
válida por período equivalente à validade do 
licenciamento do empreendimento e/ou atividade 
e suas respectivas renovações. §1º (Revogado) §2º 
(Revogado) §3º (Revogado)”. Art. 134. Altera o 
caput e inclui os §§ 1º, 2º, 3º e 4º no art. 280 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 280 O 
parecer final do IPUF e o Termo de Compromisso 
integrarão o processo de aprovação de projeto 
e/ou licenciamento de obra ou atividade. §1º O 
Termo de Compromisso possui força de título 
executivo extrajudicial, contendo as medidas 
mitigadoras e compensatórias com cronograma de 
sua implantação definidas pelo Poder Público 
Municipal. §2º O descumprimento do Termo de 
Compromisso poderá ensejar no embargo da obra 
ou cassação do alvará de licença concedido. §3º O 
habite-se ou a licença de funcionamento do 
empreendimento e/ou atividade só serão emitidos 
mediante Termo de Recebimento expedido pelo 
IPUF comprovando o cumprimento das medidas 
previstas no Termo de Compromisso conforme 
cronograma de implantação referido no caput 
deste artigo. §4º No caso de execução parcial ou 
defeituosa das obras, serviços e demais 
compromissos o Município promoverá a 
notificação extrajudicial do responsável sem 
prejuízo da execução judicial do Termo de 
Compromisso, conforme o caso.” Art. 135. Revoga 
os arts. 281 e 282 da Lei Complementar n. 482, de 
2014. Art. 136. Altera o caput do art. 283 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 283 O 
Município regulamentará o procedimento de 
análise, rejeição e aprovação dos estudos de 
impacto de vizinhança.” Art. 137. Altera o inciso II e 
acresce o inciso XI ao art. 319 da Lei Complementar 
n. 482, de 2014, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 319 (...) II – a articulação e 
coordenação da participação da sociedade civil e 
de instâncias públicas no processo de 
planejamento; XI. Expedir orientação, geral ou 
específica, sobre a aplicação da legislação 
urbanística nos casos de dúvida ou contradição.” 
Art. 138. Revoga os arts. 333 e 334 da Lei 
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Complementar n. 482, de 2014. Art. 139. Inclui os 
arts. 335-A e 335-B na Lei Complementar n. 482, de 
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 335-A Os interessados com projetos 
aprovados ou em tramitação, com fundamento nos 
dispositivos revogados pela presente lei, terão 
prazo de dois anos para comprovar o início das 
obras. Art. 335-B As diretrizes, orientações e 
consultas de viabilidade em desacordo com a 
presente lei perdem a validade com a sua entrada 
em vigor.” Art. 140. Altera o inciso III do art. 338 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 338 (...) III - 
for considerada inadequada após estudo de 
impacto de vizinhança ou estudo simplificado de 
impacto.” Art. 141. Ficam revogados os arts. 3º, 5º, 
8º, 9º, 11 e 15 da Lei Complementar n. 259, de 
2006 e os arts. 82 e 83 da Lei Complementar n. 60, 
de 2000. Art. 142. Ficam criados os anexos F02.1A 
e G01e os Anexos E01, E02, F01, F02 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, passam a vigorar 
na forma da presente Lei Complementar. Art. 143. 
Esta Lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias a 
partir de sua publicação. Câmara Municipal de 
Florianópolis, em 16 de maio de 2019. Vereador 
Roberto Katumi Oda-Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Rua Conselheiro Mafra, nº 656 – Centro. CEP: 88010-102 | Florianópolis | SC  

Telefone: (48) 3251-6150 – E-mail: cmdcaflorianopolis@gmail.com 

Edital nº 01/2019/CMDCA 

 

Abre inscrições para o processo de escolha dos membros 

do Conselho Tutelar de Florianópolis. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda nº 170/2014, na Resolução 

CMDCA nº 734/2019 e na Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019, abre as inscrições para a 

escolha dos membros do Conselho Tutelar para atuarem no Conselho Tutelar do Município de 

Florianópolis, e dá outras providências. 

 

1. DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO.  

1.1 Ficam abertas 20 (vinte) vagas para a função pública de membro do Conselho Tutelar do 

Município de Florianópolis, para cumprimento de mandato de 4 (quatro) anos, no período de 

10 (dez) de janeiro de 2020 a 09 (nove) de janeiro de 2024, em conformidade com o art. 139, 

§2o, da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

1.2 O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar do Município de 

Florianópolis, constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade 

moral, não gerando vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal. 

1.3 Os 20 (vinte) candidatos que obtiverem maior número de votos, em conformidade com o 

disposto neste edital, assumirão o cargo de membro titular do Conselho Tutelar. 

1.4 Todos os demais candidatos habilitados serão considerados suplentes, seguindo a ordem 

decrescente de votação. 

1.5 A vaga, o vencimento mensal e carga horária são apresentados na tabela a seguir: 

 

Cargo Vagas Carga Horária Vencimentos 

Membro do Conselho Tutelar 20 40hs R$ 2.779,03 
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1.6 O horário de expediente do membro do Conselho Tutelar é das 08hs às 18hs. 

1.7. Todos os membros do Conselho Tutelar ficam sujeitos a períodos de sobreaviso, inclusive 

nos finais de semana e feriados. 

1.8 A jornada extraordinária do membro do Conselho Tutelar, em sobreaviso, será gozada em 

forma de folga compensatória, a qual depende da prévia deliberação do colegiado do Conselho 

Tutelar e não poderá ser usufruída por mais de um membro simultaneamente e nem prejudicar, 

de qualquer maneira, o andamento dos trabalhos do órgão, conforme estabelecido em 

Regimento interno e no que dispõe a Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019, ou a que a suceder.  

1.9 As especificações relacionadas ao vencimento, aos direitos sociais e aos deveres do cargo 

de membro do Conselho Tutelar serão aplicadas de acordo com a Lei Federal n. 8.069/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019, ou a que a 

suceder. 

1.10 Os servidores públicos, quando eleitos para o cargo de membro do Conselho Tutelar e no 

exercício da função, poderão optar pelo vencimento do cargo público acrescidas das vantagens 

incorporadas ou pela remuneração que consta Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019, sendo-

lhes assegurados todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, enquanto perdurar o 

mandato, exceto para fins de promoção por merecimento. 

 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES  

2.1 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Florianópolis ocorrerá em 

consonância com o disposto no art. 139, §1o, da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente) e na Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019.  

2.2 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seguirá as etapas abaixo:  

I. Inscrição para registro das candidaturas; 

II. Capacitação e aplicação de prova de conhecimentos específicos de caráter eliminatório; 

III. Apresentação dos candidatos habilitados, em sessão pública, aberta a toda a comunidade e 

amplamente divulgada; 
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IV. Sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do Município de 

Florianópolis, cujo domicílio eleitoral tenha sido fixado dentro de prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores ao pleito. 

 

3. DOS REQUISITOS A CANDIDATURA E DA DOCUMENTAÇÃO  

3.1 Somente poderão concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar, os candidatos que 

preencherem os requisitos para candidatura fixados na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e a Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019, a saber: 

I. reconhecida idoneidade moral; 

II. idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

III. residência no Município; 

IV. experiência mínima de 02 (dois) anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente ou 

curso de especialização em matéria de infância e juventude com carga horária mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas; 

V. conclusão do ensino superior em instituições reconhecidas pelo MEC; 

VI - comprovação de conhecimento sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o 

Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, por 

meio de prova de caráter classificatório e eliminatório, a ser formulada e aplicada pelo Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, tendo por objetivo informar o eleitor sobre 

o nível mínimo de conhecimentos teóricos específicos dos candidatos;  

VII - não ter sido anteriormente suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho 

Tutelar em mandato anterior, por decisão administrativa ou judicial;  

VIII – não incidir nas hipóteses do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 64, de 1990 

(Lei de Inelegibilidade);  

IX – não ser membro, no momento da publicação do edital, do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; 

X – Não possuir os impedimentos previstos no art. 140 e parágrafo único da Lei Federal n. 

8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

3.2 Deverão ser apresentados, por ocasião da inscrição, os seguintes documentos: 
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I. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

II. Comprovante de residência dos três meses anteriores à publicação deste Edital; 

III. Certificado de quitação eleitoral1; 

IV. Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual2; 

V. Certidão negativa da Justiça Eleitoral3; 

VI. Certidão negativa da Justiça Federal4; 

VII. Certidão da Justiça Militar da União5; 

VIII. Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Superior, devidamente reconhecido pelo 

MEC; 

IX. A experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente 

poderá ser comprovada da seguinte forma: 

a) declaração fornecida por organização da sociedade civil que atua no atendimento à 

criança e ao adolescente, com especificação do serviço prestado; ou 

b) declaração emitida por órgão público, informando da experiência na área com criança e 

adolescente; ou 

c) registro em carteira profissional de trabalho comprovando experiência na área com 

criança e adolescente; ou 

d) diploma ou certificado de conclusão curso de especialização em matéria de infância e 

juventude, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), com carga horária mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas. 

3.3 O candidato servidor público municipal deverá comprovar, no momento da inscrição, a 

possibilidade de permanecer à disposição do Conselho Tutelar. 

 

 

 

                                           
1 Disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
2 Disponível em https://www.tjsc.jus.br/certidoes 
3 Disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 
4 Disponível em http://www.cjf.jus.br/servicos/cidadao/certidao-negativa 
5 Disponível em https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa 
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4. DA RECONDUÇÃO 

4.1 O membro do Conselho Tutelar, eleito no processo de escolha anterior, poderá participar 

do presente processo de seleção, nos termos do art. 132 do ECA. 

 

5. DOS IMPEDIMENTOS PARA EXERCER O MANDATO  

5.1 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo 

que em união homoafetiva, sogro e genro ou nora, cunhados, durante o cunhadio, padrasto ou 

madrasta e enteado ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.  

5.2 Estende-se o impedimento ao membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade 

judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude da mesma Comarca.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições ficarão abertas do dia 20 (vinte) de maio a 21 (vinte e um) de junho de 2019, 

em horário de atendimento ao público, das 12hs às 18hs, na sede do CMDCA, Rua Conselheiro 

Mafra, 656, 1º andar, sala 101. 

6.2 Nenhuma inscrição será admitida fora do período determinado neste Edital. 

6.3 As candidaturas serão registradas individualmente e numeradas de acordo com a ordem de 

inscrição. 

6.4 No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, ficha de inscrição para registro da 

candidatura, além dos documentos previstos no item 3 (três) deste edital. 

6.5 Na hipótese de inscrição por procuração, deverão ser apresentados, além dos documentos 

do candidato, o instrumento de procuração específica e fotocópia de documento de identidade 

do procurador.  

6.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e na Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019, bem como das 

decisões que possam ser tomadas pela Comissão Especial Eleitoral e pelo CMDCA em relação 

aos quais não poderá alegar desconhecimento.  
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6.7 O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de Inscrição 

e a apresentação da documentação exigida no item 3 (três) deste edital. 

6.8 A inscrição será gratuita.  

6.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal o correto 

preenchimento do requerimento de inscrição e a entrega da documentação exigida. 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS  

7.1 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato ou de seu procurador. 

7.2 O uso de documentos ou informações falsas, declaradas na ficha de inscrição, acarretará na 

nulidade da inscrição a qualquer tempo, bem como anulará todos os atos dela decorrentes, sem 

prejuízo de responsabilização dos envolvidos. 

7.3 A Comissão Especial Eleitoral tem o direito de excluir do processo de escolha o candidato 

que não preencher o respectivo documento de forma completa e correta, bem como fornecer 

dados inverídicos ou falsos. 

7.4 A Comissão Especial Eleitoral tem o direito de, em decisão fundamentada, indeferir as 

inscrições de candidatos que não cumpram os requisitos mínimos estabelecidos neste Edital, na 

Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 2019 e na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

7.5 A relação de inscrições deferidas será publicada no dia 01 (um) de julho de 2019, nos locais 

oficiais de publicação do Município, inclusive em sua página eletrônica. 

7.6 O candidato cuja inscrição for indeferida poderá interpor recurso, de forma escrita e 

fundamentada, no período 02 (dois) a 4 (quatro) de julho de 2019, no horário de atendimento 

ao público, no (local), não se admitindo o envio de recurso por meio digital (e-mail). 

7.7 A Comissão Especial Eleitoral deverá deliberar e apresentar o resultado dos recursos até o 

dia 5 (cinco) de julho de 2019. 

7.8 Da decisão de indeferimento da Comissão Especial Eleitoral o candidato poderá interpor 

novo recurso, de forma escrita e fundamentada, dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, no período de 08 (oito) e 10 (dez) de julho de 2019, no horário de 
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atendimento ao público, na Rua Conselheiro Mafra, nº. 656, 1º andar, sala 101, não se admitindo 

o envio de recurso por meio digital (cmdcaflorianopolis@gmail.com). 

7.9 A divulgação do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como da lista de todos os candidatos 

cujas inscrições foram deferidas deverá ocorrer até dia 11 (onze) de julho de 2019, nos locais 

oficiais de publicação do Município, inclusive em sua página eletrônica. 

7.10 Publicada a relação de inscrições deferidas, qualquer pessoa poderá impugnar a 

candidatura, mediante prova da alegação, no período de 12 (doze) a 16 (dezesseis) de julho de 

2019, no horário de atendimento ao público, na Rua Conselheiro Mafra, nº. 656, 1º andar, sala 

101, admitindo-se o envio de impugnações por meio eletrônico, vedado o anonimato. 

7.11 A publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e avaliados pela 

Comissão Especial Eleitoral deverá se dar até dia 17 (dezessete) de julho de 2019. 

7.12 Os candidatos impugnados poderão interpor recurso junto a Comissão Especial Eleitoral 

até o dia 19 (dezenove) de julho de 2019, a qual deverá se manifestar em 24 (vinte e quatro) 

horas. 

7.13 No caso de manutenção da impugnação pela Comissão Especial Eleitoral, o candidato 

poderá interpor recurso dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no período de 23 (vinte e três) de julho a 25 (vinte e cinco) de julho de 2019.  

7.14 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após deliberação sobre 

os recursos interpostos, publicará a lista final dos candidatos aptos a participar da prova 

preambular, no dia 26 (vinte e seis) de julho de 2019. 

7.15 No dia 28 (vinte e oito) de julho de 2019, das 8hs às 12hs, será realizada a prova de 

conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de 

Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, para a qual o candidato deve 

obter a nota mínima de seis (06). 

7.16 A divulgação das notas ocorrerá até o dia 12 (doze) de agosto de 2019, sendo possível a 

interposição de recurso pelos candidatos no período de 13 (treze) e 14 (quatorze) de agosto de 

2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
17/05/2019

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2439

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Rua Conselheiro Mafra, nº 656 – Centro. CEP: 88010-102 | Florianópolis | SC  

Telefone: (48) 3251-6150 – E-mail: cmdcaflorianopolis@gmail.com 

7.17 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 19 (dezenove) de agosto de 

2019. 

7.18 Entre os dias 25 (vinte e cinco) e 28 (vinte e oito) de novembro de 2019 será realizada a 

capacitação dos candidatos eleitos e seus suplentes. 

7.19 Os candidatos habilitados receberão um número de inscrição, composto por, no mínimo, 

02 (dois) dígitos, distribuído em ordem alfabética, pelo qual se identificarão como candidato. 

 

8. DA PROPAGANDA ELEITORAL 

8.1 Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes 

responsabilidades nos excessos praticados por seus simpatizantes. 

8.2 A propaganda eleitoral somente poderá ser feita com santinhos constando apenas número, 

nome e foto do candidato e curriculum vitae. 

8.3 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após a 

publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, da relação final 

e oficial dos candidatos considerados habilitados. 

8.4 É permitida a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a igualdade de condições 

a todos os candidatos. 

8.5 Aplicam-se, no que couber, as regras relativas à campanha eleitoral previstas na Lei Federal 

n. 9.504/1997 e alterações posteriores, inclusive quanto aos crimes eleitorais, observadas ainda 

as seguintes vedações: 

I. abuso do poder econômico na propaganda feita através dos veículos de comunicação social, 

com previsão legal no art. 14, § 9o, da Constituição Federal; na Lei Complementar Federal n. 

64/1990 (Lei de Inelegibilidade); e art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder; 

II. doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza, inclusive brindes de pequeno valor; 

III. propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer 

local público, exceto nos espaços privados mediante autorização por parte do proprietário, 

locatário ou detentor de concessão de moradia; 
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IV. a participação de candidatos, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, de inaugurações de 

obras públicas; 

V. a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos 

políticos para campanha eleitoral; 

VI. a vinculação religiosa das candidaturas e a utilização da estrutura das Igrejas ou Cultos para 

campanha eleitoral; 

VII. favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou a utilização, em benefício 

daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da Administração Pública Municipal; 

VIII. confecção de camisetas e nenhum outro tipo de divulgação em vestuário; 

IX. propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors ou carro de som; 

X. propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios 

insidiosos e propaganda enganosa: 

a. considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as posturas municipais, 

que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana; 

b. considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, 

promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 

brindes de pequeno valor; 

c. considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não 

são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que, 

sabidamente, não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra 

que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir, com isso, vantagem à 

determinada candidatura. 

8.6 No dia da eleição, é vedado aos candidatos: 

I. Utilização de espaço na mídia; 

II. Transporte aos eleitores; 

III. Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata; 

IV. Distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou 

manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor; 

V. Propaganda num raio de 100 (cem) metros do local da votação e nas dependências deste; 
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VI. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive "boca de urna". 

8.7 Compete à Comissão Especial Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à 

propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, 

o recolhimento do material e a cassação da candidatura. 

8.8 Os recursos interpostos contra decisões da Comissão Especial Eleitoral, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas da notificação, serão analisados e julgados pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de três dias. 

8.9 O candidato envolvido e o denunciante, bem como o Ministério Público, serão notificados 

das decisões da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente. 

8.10 É vedado aos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federais, Estaduais ou 

Municipais, realizar qualquer tipo de propaganda que possa caracterizar como de natureza 

eleitoral, ressalvada a divulgação do pleito, sem a individualização dos candidatos. 

8.11 É vedado, aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos candidatos, 

utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do Poder Público, a benefício próprio ou de 

terceiros, na campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como fazer 

campanha em horário de serviço, sob pena de indeferimento de inscrição do candidato e 

nulidade de todos os atos dela decorrentes. 

8.11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organizará sessão aberta 

a toda a comunidade para a apresentação dos candidatos habilitados, no dia 05 (cinco) de 

setembro de 2019, às 18h30, em local a ser definido posteriormente. 

 

9. DA ELEIÇÃO 

9.1 Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos em sufrágio universal e direto, pelo voto 

facultativo e secreto dos eleitores aptos no cadastro da Justiça Eleitoral no Município, em 

eleição presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente e fiscalizada pelo representante do Ministério Público. 

9.2 A eleição será realizada no dia 06 (seis) de outubro de 2019, no horário das 8hs às 17hs. 
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9.3 Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial Eleitoral até o dia 05 (cinco) 

de setembro de 2019, publicados nos locais oficiais de publicação do Município, inclusive em 

sua página eletrônica. 

9.4 Nos locais de votação, deverá ser afixada lista dos candidatos habilitados, com os seus 

respectivos números. 

9.5 Poderão votar os cidadãos inscritos como eleitores do Município no prazo de até 3 (três) 

meses antes do pleito eleitoral, cujo nome conste do caderno de eleitores fornecido pelo 

Tribunal Regional Eleitoral. 

9.6 Não se admitirá a inclusão manual de nomes ao caderno de eleitores, nem o voto de eleitores 

cujo nome não esteja ali indicado. 

9.7 O voto é sigiloso e o eleitor votará em cabina indevassável. 

9.8 O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente a esta, com foto. 

9.9 Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa poderá interrogá-lo 

sobre os dados constantes na carteira da identidade, confrontando a assinatura da identidade 

com a feita na sua presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada. 

9.10 A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, 

candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, 

antes de este ser admitido a votar. 

9.11 O eleitor votará uma única vez, em um único candidato, na Mesa Receptora de Votos na 

seção instalada. 

9.12 A votação se dará em urna eletrônica, cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa 

Catarina, com a indicação do respectivo número do candidato.  

9.13 Caso não seja possível contar com a cessão das urnas eletrônicas, a votação se dará por 

meio de cédulas eleitorais impressas e padronizadas, aprovadas previamente pela Comissão 

Especial Eleitoral, constando, em sua parte frontal, espaço para o preenchimento do número do 

candidato, sem se admitir a indicação do nome dos candidatos. 

9.14 Constituem a Mesa Receptora de Votos: um Presidente, um Mesário e um Secretário, 

indicados pela Comissão Especial Eleitoral. 
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9.15 O Mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem responda, 

pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a 

ata da eleição. 

9.16 O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da eleição, salvo 

força maior, comunicando a impossibilidade de comparecimento ao Mesário e ao Secretário, 

pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se a 

impossibilidade se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. 

9.17 Na falta do Presidente, assumirá a Presidência o Mesário e na sua falta ou impedimento, o 

Secretário ou um dos suplentes indicados pela Comissão Especial Eleitoral. 

9.18 A assinatura dos eleitores será colhida nas folhas de votação da seção eleitoral, a qual, 

conjuntamente com o relatório final da eleição e outros materiais, serão entregues à Comissão 

Especial Eleitoral. 

9.19 Não podem ser nomeados Presidente, Mesário ou Secretário: 

I. Os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;  

II. O cônjuge ou o companheiro do candidato; 

III. As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos 

concorrentes ao pleito. 

9.20 Os candidatos poderão indicar até dois fiscais por cada seção eleitoral (local de votação), 

que deverão estar identificados por meio de crachá padronizado, encaminhando o nome e a 

cópia do documento de identidade destes à Comissão Especial Eleitoral até o dia 05 (cinco) de 

setembro de 2019.  

 

10. DA APURAÇÃO 

10.1 A apuração dar-se-á na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente ou em local definido pela Comissão Especial Eleitoral, imediatamente após o 

encerramento do pleito eleitoral, contando com a presença do representante do Ministério 

Público e da Comissão Especial Eleitoral. 

10.2 Após a apuração dos votos, poderão os fiscais, assim como os candidatos, apresentar 

impugnação, que será decidida pela Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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10.3 Após o término das votações, o Presidente, o Mesário e o Secretário da seção elaborarão 

a Ata da votação. 

10.4 Concluída a contagem dos votos, a Mesa Receptora deverá fechar relatório dos votos 

referentes à votação. 

10.5 Os 20 (vinte) candidatos mais votados assumirão o cargo de membro titular do Conselho 

Tutelar. 

10.6 Os demais candidatos serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de 

votação. 

10.7 No caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato com melhor nota na 

prova de avaliação; persistindo o empate, será considerado eleito o candidato com mais idade. 

 

11. DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 

11.1 O resultado da eleição será publicado no dia 07 (sete) de outubro de 2019, em de Edital 

publicado nos espaços oficiais de publicação do Município, inclusive em sua página eletrônica, 

contendo os nomes dos eleitos e o respectivo número de votos recebidos. 

11.2 Os candidatos eleitos serão nomeados por ato do Prefeito Municipal e empossados pelo 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

11.3 A posse dos cinco primeiros candidatos eleitos que receberem o maior número de votos 

será em 10 (dez) de janeiro de 2019. 

11.4 Ocorrendo vacância do cargo, assumirá o suplente que houver obtido o maior número de 

votos. 

11.5 Os candidatos eleitos deverão participar de uma capacitação promovida pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob pena de não poderem assumir a função 

de membro do Conselho Tutelar, sendo os suplentes também convidados a participar. 

11.6 Os candidatos eleitos têm o direito de, durante o período de transição, consistente em 10 

(dez) dias anteriores à posse, ter acesso ao Conselho Tutelar, acompanhar o atendimento dos 

casos, e ter acesso aos documentos e relatórios expedidos pelo órgão. 

 

12. DO CALENDÁRIO 
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12.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar: 

Data Etapa 

17/05/2019 Publicação do Edital 

20/05 a 21/06/2019 Prazo para registro das candidaturas 

24 a 28/06/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

01/07/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 

02 a 04/07/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato 

inabilitado 

05/07/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos 

08 e 10/07/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de recurso 

junto ao CMDCA. 

11/07/2019 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos, bem como, de edital informando o nome de 

todos os candidatos cuja inscrição foi deferida. 

12 a 16/07/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela 

população geral. 

17/07/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e 

avaliados pela CEE 

18 e 19/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de recurso 

junto a CEE. 

22/07/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos 

23/07/2019 a 25/07 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para interposição de 

recurso junto a CMDCA. 

26/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 

capacitação e prova. 
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28/07/2019 Realização da prova 

12/08/2019 Divulgação dos resultados 

13 e 14/08/2019 Recurso dos candidatos não aprovados 

19/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

05/09/2019 Divulgação dos locais e votação  

05/09/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

06/10/2019 Eleição 

07/10/2019 Publicação da apuração  

25 a 28/11/2019 Capacitação dos eleitos e respectivos suplentes 

10/01/2020 Posse 

 

12.2 Fica facultada à Comissão Especial Eleitoral e ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente promover alterações do calendário proposto neste Edital, que deverá 

ser amplamente divulgado e sem prejuízo ao processo.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 As atribuições do cargo de membro do Conselho Tutelar são as constantes na Lei Federal 

n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei nº. 10.540, de 15 de maio de 

2019, sem prejuízo das demais leis afetas. 

13.2 O ato da inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das normas contidas neste 

Edital. 

13.3 A aprovação e a classificação final geram para o candidato eleito na suplência apenas a 

expectativa de direito ao exercício da função. 

13.4 As datas e os locais para realização de eventos relativos ao presente processo eleitoral, 

com exceção da data da eleição e da posse dos eleitos, poderão sofrer alterações em casos 

especiais, devendo ser publicado como retificação a este Edital. 

13.5 Os casos omissos, e no âmbito de sua competência, serão resolvidos pela Comissão 

Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a 

fiscalização do representante Ministério Público. 
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13.6 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, desde a inscrição até a 

publicação do resultado final, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

13.7 É responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, comunicados e demais 

publicações referentes a este processo eleitoral. 

13.8 O membro do Conselho Tutelar eleito perderá o mandato caso venha a residir em outro 

Município. 

13.9 O Ministério Público deverá ser cientificado do presente Edital e das demais deliberações 

da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, por meio do Promotor de Justiça com atribuição na Infância e Juventude. 

13.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis para dirimir as questões decorrentes da 

execução do presente Edital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 

Florianópolis, 17 de maio de 2019. 

 

 

 

Edelvan Jesus da Conceição 

Presidente CMDCA 
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CHAMADA PÚBLICA 004/SMCEJ/2019 – PARA O CREDENCIAMENTO DE 

INTERESSADOS PARA ADOÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NA BEIRA MAR 

CONTINENTAL. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, com sede na Avenida Governador Gustavo 

Richard, s/nº, centro, Florianópolis está realizando a presente chamada pública para o 

credenciamento de parceiro para adoção de praça esportiva na BEIRA MAR 

CONTINENTAL. 

 

1 OBJETO 

A presente chamada pública tem por objeto a viabilização de uma praça esportiva na BEIRA 

MAR CONTINENTAL. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

A Prefeitura de Florianópolis é a instância responsável pela definição das diretrizes de 

planejamento e implementação de áreas de lazer e prática esportiva, como é o caso da 

praça prevista nesta chamada pública. Considerando todas as prerrogativas legais, a 

SMCEJ realiza tal chamada para a viabilização e construção de uma nova área de lazer e 

esporte. 

 

3 DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente chamada pública está fundamentada nos seguintes dispositivos:  

A) Constituição da República Federativa do Brasil;  

B) Lei Federal n.º 4.320/64;  

C) Lei Orgânica do Município de Florianópolis;  
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D) Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de Florianópolis - LDO;  

E) Plano Plurianual do Município de Florianópolis - PPA;  

F) Lei 8666/93, no que couber; 

G) Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais 
de Direito na Legislação 

 

4 DO SERVIÇO PRETENDIDO  

4.1 Pretende-se a construção de uma praça em um terreno a ser cedido e indicado pela 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, que contenha no mínimo: área 

esportiva composta por uma quadra de vôlei de praia, um campo de grama com medições 

mínimas (via termo de referência) e um parquinho para recreação infantil. 

 

5 DA POSSIBILIDADE, DOCUMENTAÇÃO E DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Podem participar as pessoas jurídicas que atendam aos requisitos de habilitação 

previstos na Lei 8666/93, de acordo com o art. 27. da Lei 8666/1993. 

5.2 Os interessados em participar do presente chamamento deverão - no dia 17 de abril de 

2019, às 19 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Juventude da Prefeitura de Florianópolis, situada à Avenida Governador Gustavo Richard, 

Passarela do Samba Nego Quirido, Prédio Nega Tide, 2º andar - entregar, em mãos, um 

envelope lacrado contendo os seguintes dados no anverso do envelope: 

NOME DA PROPONENTE 

CHAMADA PÚBLICA 004/SMCEJ/2019 

5.3 No envelope deverá estar: 1) a PROPOSTA (ANEXO 01 DA CHAMADA PÚBLICA), 

devidamente assinada pelo representante legal da pessoa jurídica interessada e; 2) I – 

comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); II - cópia dos 

atos constitutivos, devidamente registrados; III - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos ao tributos 
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federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito 

da Procuradoria da Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 

05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014); IV 

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa; V – cópia dos documentos de identificação (RG e 

CPF/MF) do representante legal da proponente. VI – demais documentos previstos no art. 

27 da Lei 8666/1993. 

5.4 A abertura do(s) envelope(s) se dará em ato público, na sala de reuniões da Secretaria, 

em ato contínuo ao recebimento do(s) mesmo(s) no dia 17 de junho de 2019. O Presidente 

da Comissão de Avaliação fará a leitura das propostas, em voz alta, por ordem de 

recebimento do envelope e elaborará ata com a(s) proposta(s). 

5.5 A habilitação será avaliada depois da consideração das propostas, a partir das 15 horas 

do dia 18 de maio de 2019. 

 

6 DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude presidirá a Comissão de 

Avaliação, que contará ainda com o Superintendente da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Juventude, Diretor Administrativo e Gerente da Juventude.  

6.2 A empresa que propor o maior número de benefícios será a vencedora. Em caso de 

empate, as participantes poderão ofertar nova proposta até que alguém desista de cobrir a 

oferta do(s) concorrente(s). Em caso de persistência de empate, será realizado, 

imediatamente, sorteio público.  

 

7 CRONOGRAMA 

Atividade Prazo 

Publicação no site da Secretaria 17 de maio de 2019 
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Apresentação das propostas 17 de junho de 2019 

Prazo de recurso 19 de Abril de 2019 

Assinatura de contrato 21 de junho de 2019 

Conclusão da Obra 20 de setembro de 2019 

 

 

8 SERVIÇOS, ENTREGAS E CONTRAPARTIDAS 

RESPONSABILIDADE DA VENCEDORA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA 

Construção de Praça de Lazer e Esportiva: 
 
6 – Quadras esportivas de areia com 
medidas totais de 22m x 70m; 
 
1 – Quadra poliesportiva 10m x 20m; 
 
1 – Revitalização do Parquinho infantil. 
 
1 – PetPlace 10m x 10m. 
 
 
 
 

Coordenação dos Eventos. 
 

EXCLUSIVIDADE DE PUBLICIDADE PARA 
VENCEDORA 
 
Ativação de marcas em placa de no máximo 
8m². 
 
Gestão do trânsito. 
 
Limpeza externa e manutenção do 
arborismo. 
 
Iluminação total da área. 
 
Auxílio com Maquinário pesado. 

 
Lixeiras.  
 
Divulgação nos perfis da PMF em redes 
sociais. 
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9 DURAÇÃO DO CONTRATO 

A vigência do contrato oriundo dessa chamada pública se inicia 30 de Abril de 2019 e se 

encerrará dia 31 de dezembro de 2020. 

 

10 DAS SANÇÕES 

As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas a licitante/Contratada são as previstas 

na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e alterações posteriores. 

 

Florianópolis 17 de Maio de 2019 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Edmilson C. Pereira Jr. 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
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ANEXO 01 - PROPOSTA - CHAMADA PUBLICA SMCEJ Nº 004/2019 

EMPRESA: ______________________________________________ 

CNPJ:___________________________________________________ 

TELEFONE: ________________  

EMAIL __________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________ 

CIDADE: ___________________________ ESTADO:______  

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________ 

CPF:____________________________  

RG:_____________________________ 

 

Após leitura do Edital de Chamada Pública nº 003/2019 e demais anexos, DECLARO QUE, 

como representante legal da empresa acima estou ciente e de acordo com todos os itens 

estabelecidos no Edital e apresento a seguinte proposta à vossa apreciação: 

 

VALOR DA PROPOSTA (ORÇAMENTO DAS OBRIGAÇÕES) ____________________ 

 

FLORIANÓPOLIS, 17 DE MAIODE 2019 

 

 

ASSINATURA 
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ANEXO 02 – MINUTA DO CONTRATO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA DE 

CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, neste ato representada pelo Senhor Secretário 

Edmilson C. Pereira Jr., brasileiro, solteiro, portador do CPF no. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

doravante denominada de PREFEITURA, e do outro lado a empresa patrocinadora e co-

produtora.............., CNPJ nº .............., com sede à .......................na cidade de 

................doravante denominada de PROMOTOR firmam o presente instrumento visando a 

viabilização de uma praça esportiva na comunidade Vila Aparecida. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. Este Termo tem como objeto o patrocínio a ser prestado pelo PROMOTOR à 

PREFEITURA para a viabilização de uma praça esportiva na comunidade Vila Aparecida.. 

PARAGRAFO ÚNICO  

A Praça esportiva será construída na comunidade Vila Aparecida..  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. O PROMOTOR deverá construir de acordo com o termo de referência as exigências 

mínimas da Chamada Pública, qualquer alteração no projeto terá que passar por avaliação 

e aprovação da maioria da comissão de avaliação da chamada. 

 2.2. A empresa parceira deve manter em seu estabelecimento, pelo prazo decadencial, este 

termo, juntamente com os documentos comprobatórios da transferência de recursos 

financeiros para a conta específica da PMF.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. As responsabilidades e contrapartidas estão descritas abaixo: 
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RESPONSABILIDADE DA VENCEDORA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA 

Construção de Praça de Lazer e Esportiva: 
 
6 – Quadras esportivas de areia com 
medidas totais de 22m x 70m; 
 
1 – Quadra poliesportiva 10m x 20m; 
 
1 – Revitalização do Parquinho infantil. 
 
1 – PetPlace 10m x 10m. 
 
 
 
 

Coordenação dos Eventos. 
 

EXCLUSIVIDADE DE PUBLICIDADE PARA 
VENCEDORA 
 
Ativação de marcas em placa de no máximo 
8m². 
 
Gestão do trânsito. 
 
Limpeza externa e manutenção do 
arborismo. 
 
Iluminação total da área. 
 
Auxílio com Maquinário pesado. 

 
Lixeiras.  
 
Divulgação nos perfis da PMF em redes 
sociais. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1 Todas as despesas relativas a seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 

tributos que venham a incidir em razão do objeto do presente contrato serão de 

responsabilidade da PROMOTORA, respondendo, esta, por toda e qualquer 

responsabilidade civil por ato seu e ou de seus prepostos, em virtude de imprudência, 

negligência ou imperícia.  

4.2 A parte que der causa à rescisão do presente instrumento pagará multa de 10%(dez por 

cento) do valor orçado da praça, independente de ação judicial específica para 

ressarcimento de perdas e danos, que poderá ser movida, obviamente, pela parte 

prejudicada. 
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CLAUSULA QUINTA 

5.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas a licitante/Contratada são as 

previstas na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993 e alterações posteriores. 

5.2. Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer cláusulas e condições estabelecidas 

no Termo de Compromisso e nas demais legislações aplicadas à espécie, PMF poderá 

aplicar as seguintes sanções à PROMOTORA, garantida a defesa prévia: 

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1 A vigência do contrato oriundo dessa chamada pública se encerrará dia 31 de dezembro 

de 2020.  

6.2. De comum acordo, as partes elegem o fórum da Comarca de Florianópolis para dirimir 

quaisquer dúvidas de questões que não poderem ser resolvidas amigavelmente em relação 

ao presente CONTRATO. 

6.3. Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo em 3 

(três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado de conforme, é assinado pelas 

partes contratantes e por duas testemunhas abaixo. 

 

EMPRESA        PREFEITURA 

TESTEMUNHA 1       TESTEMUNHA 2 

 

FLORIANÓPOLIS, 21 JUNHO DE 2019 
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EDITAL DE INGRESSO NA ESCOLA LIVRE DE ARTES DA  

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES   

EDITAL 005/FCFFC/2019 

INSCRIÇÃO DE ALUNOS PARA A ESCOLA LIVRE DE ARTES  

 

O Município de Florianópolis através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Juventude, por meio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, torna público 

que estão abertas as inscrições para ingresso de alunos para o Projeto da Escola Livre de 

Artes (ELA), no ano de 2019, para as áreas de Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, 

Literatura e Humanidades, Música e Teatro. 

 

1.1. PÚBLICO-ALVO  

1.2. As vagas ofertadas no presente processo seletivo serão ocupadas, 

preferencialmente, por candidatos de baixa renda, residentes no município de Florianópolis, 

segundo critérios socioeconômicos, para formação de turmas nos cursos de: 

 Artes Visuais: Cursos de Desenho de Ateliê, Desenho e Quadrinhos, Pintura e 

Modelagem em Argila e Cerâmica. 

 Cultura Popular: Boi de Mamão e Renda de Bilro. 

 Dança: Iniciação a Dança e Danças Brasileiras. 

 Literatura e Humanidades: Escrita Criativa e Literária, Contação de História e 

História da Arte. 

 Música: Orquestra de Cordas Intermediária, Orquestra de Choro Intermediário, 

Orquestra de Sopro, Musicalização Infantil e Musicalização de Adultos, Canto, 

Violão/Guitarra, Cavaquinho, Violino, Contrabaixo Elétrico, Contrabaixo Acústico, 

Percussão, Piano, Saxofone/Flauta Transversal, Acordeon e Coral.  

 Teatro: Curso de Iniciação Teatral  

 

2. DOS CURSOS: 

2.1 Os cursos oferecidos neste edital ocorrerão semanalmente e serão desenvolvidos no 

decorrer do ano de 2019.  

2.2 Curso de Desenho de Ateliê: o curso busca apresentar recursos técnicos para a criação 

artística através do desenho.  

Carga horária e duração: 3h semanais  

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

Faixa etária: 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

 

2.3 Curso de Desenho e Quadrinhos: o curso busca apresentar recursos técnicos para a 

criação de quadrinhos utilizando papéis e materiais alternativos.  
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Carga horária e duração: 3h semanais  

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

 

2.4 Curso de Pintura: Propiciar a reflexão e a prática da pintura buscando desenvolver sua 

capacidade criativa, utilizando diferentes materiais e técnicas. 

Carga horária e duração: 4h semanais  

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

2.5 Curso de Modelagem em Argila: o curso visa estimular e orientar o aluno a trabalhar 

com a modelagem em argila a mão livre, utilizando-a como técnica de criação artística e de 

pesquisa pessoal na criação de objetos artísticos e/ou utilitários. 

Carga horária e duração: 3h semanais  

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos.  

2.6 Curso de Boi de Mamão: o curso tem como objetivo o trabalho de pesquisa histórica e 
cultural, valorizando aspectos e características do folguedo, as músicas e as influências 
culturais. Durante as aulas o aluno aprenderá técnicas para confecção dos personagens e 
figurino, coreografia e música. 
Carga horária e duração: 3h semanal  
Faixa etária: a partir de 08 anos 
 

2.7 Curso de Renda de Bilro: reconhecer a importância do repasse do conhecimento para 

outras gerações, garantindo a permanência da tradição açoriana, considerada um dos 

principais símbolos do patrimônio cultural de Florianópolis. 

Carga horária e duração: 3h semanal  

Faixa etária: 13 a 18 anos; acima de 18 anos. 

 

2.8 Curso de Iniciação à Dança: Iniciação a dança clássica, dança moderna e/ou jazz. 

Carga horária e duração: 2 aulas por semana de 1h cada aula  

Faixa etária: 06 a 09 anos; 10 a 13 anos; adultos. 

2.9 Curso de Danças Brasileiras: danças populares de matrizes africanas, circulares, 

folguedos, danças coletivas e individuais. O aluno irá conhecer, valorizar e se expressar por 

meio das danças brasileiras e participar de composições coletivas e individuais. 

Carga horária e duração: 2 aulas por semana de 1h cada aula  

Faixa etária: 10 a 13 anos; adultos. 

 

2.10 Escrita Criativa e Literária: Capacitar o aluno nos processos de criação de conteúdo em 

todas as etapas, fundamentos estéticos, crítica, relações entre literaturas e outras mídias, 

produção de roteiros teatrais e audiovisuais, estudos de textos não literários, composições 

musicais, além da abordagem de aspectos de editoração, ilustração e adaptação das 

narrativas para outras linguagens. 

Carga Horária: 3h semanais 

Faixa Etária: 13 a 18 anos e acima de 18 anos. 

 

2.11 Contação de História: Os conteúdos do curso são os seguintes: Qual a origem das 

histórias? Porque contar histórias? A Literatura e os estágios psicológicos de 

desenvolvimento humano, a tradição oral como bem imaterial da humanidade, conhecendo 

alguns tipos de histórias, a arte de contar histórias, função social da leitura, técnicas de 
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contação de histórias, recursos para contar histórias, disposição do espaço físico e do 

ambiente e o perfil do contador de histórias.                                                                       

Carga Horária: 3h semanais 

Faixa Etária: 13 a 18 anos e acima de 18 anos. 

 

2.12 História da Arte: O curso tem por objetivos consolidar estudos e pesquisas referentes 

às artes brasileiras, não só no que se refere às artes plásticas tradicionais – pintura, 

gravura, escultura – mas também a outros campos tais como a arte popular e as questões 

regionais e étnicas. Os conteúdos do curso História da Arte Brasileira, Arte e Antropologia, 

Arte, Filosofia e Estética, Arte e Natureza, Arte Africana, Afro-brasileira, Açoriana e 

Indígena, Crítica em Arte, História da Arte na América Latina e Mercado da Arte.  

Carga Horária: 3h semanais 

Faixa Etária: 13 a 18 anos e acima de 18 anos. 

2.13 Curso de Musicalização: O aluno irá conhecer e compreender diferentes culturas 

através da apreciação e performance musical; compor peças musicais simples, 

individualmente e em pequenos grupos; desenvolver a consciência crítica com relação ao 

consumo de música e a produção musical; ampliar o universo musical do aluno e suas 

possibilidades de relação com a música. 

Carga horária e duração: 1h30min semanal para a musicalização infantil e 2h semanais para 

as demais. 

Faixa etária: 06 a 08 anos; 9 a 12 anos; 18 a 60 anos; e acima de 60 anos. 

 

2.14 Curso de Instrumentos: tem como objetivo oportunizar o desenvolvimento musical, em 

um instrumento específico, através de experiências práticas individuais e coletivas 

envolvendo performance, apreciação, composição, improvisação e práticas de arranjo; 

propiciar ao aluno referencial teórico, crítico, cultural e técnico, instrumental e metodológico 

sobre o estudo de seu instrumento em diferentes gêneros musicais.  

Cursos oferecidos: Orquestra de Cordas Intermediária, Orquestra de Choro Intermediário, 

Musicalização Infantil e Musicalização de Adultos, Canto, Violão/Guitarra, 

Cavaquinho/Bandolim, Violino, Contrabaixo Elétrico, Contrabaixo Acústico, Percussão, 

Piano, Saxofone/Flauta Transversal, Acordeon e Coral.  

 

A grade curricular do curso de Instrumentos compõe-se de disciplinas teóricas e práticas 

conforme tabela abaixo: 

 

Nível I Nível II Nível III 

Instrumento Instrumento Instrumento 

Linguagem Musical I Linguagem Musical II Harmonia I 

 Percepção I Percepção II 

 Prática de Conjunto I Prática de Conjunto II 

 

Carga Horária e duração: 1h semanal cada disciplina, com exceção do Coral que terá a 

duração de 2h semanais e da Orquestra de Choro e da Orquestra de Cordas que terão 03 

horas semanais.  

Os alunos de Acordeon, Saxofone/Flauta Transversal e contrabaixo elétrico deverão possuir 

seu próprio instrumento musical. 
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Faixa etária: a partir de 13 anos 

2.15 Curso de Iniciação Teatral: O curso de Iniciação teatral oportunizará aos alunos os 

conceitos iniciais da História do Teatro e da interpretação teatral com base em jogos e 

improvisações teatrais, além de explorar a consciência corporal e vocal como ferramentas 

da criação cênica.  

Carga Horária e Duração: 2 h semanais por curso 

Faixa etária: de 9 a 12 anos / 13 a 16 anos / Adultos 

2.18 O candidato poderá se inscrever em apenas 1 (um) dos cursos, respeitando as regras 

do processo de ingresso. 

 

3. DOS NÚCLEOS: 

3.1 Centro: Escola Silveira de Souza; Teatro da Ubro; Casa da Memória de Florianópolis, 

Passarela do Samba, Agronômica, Morro do Céu, Morro da Mariquinha e Córrego Grande. 

3.2 Continente: Jardim Atlântico 

3.3 Leste: Lagoa da Conceição.   

3.4 Norte: Canasvieiras e Vargem Grande 

3.5 Sul: Campeche, Tapera, Costeira, Rio Tavares, Lagoa do Peri e Pântano do Sul. 

3.6 Os cursos poderão ser desenvolvidos em diferentes espaços, a critério da coordenação, 

tais como: Teatro da Ubro, Escola Silveira de Souza; Casa da Memória de Florianópolis, 

Centro Cultural Bento Silvério, CRAS, Galeria Municipal de Arte Pedro Paulo Vecchietti, 

centros comunitários, associações de bairros, ONGs, salões paroquiais e demais espaços 

comunitários e públicos definidos pela Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes. 

 

4. DAS VAGAS:  

4.1 As inscrições serão efetuadas de acordo com o número de vagas disponíveis em cada 

curso, especificadas na tabela a seguir:  

                                   

CONTINENTE 

CURSO LOCAL VAGAS FAIXA ETÁRIA 

PINTURA JARDIM ATLÂNTICO 10 ACIMA DE 13 

VIOLÃO JARDIM ATLÂNTICO 10 ACIMA DE 13 

SUL 

CURSO LOCAL VAGAS FAIXA ETÁRIA 

CAVAQUINHO  CAMPECHE 05 ACIMA DE 13 

ORQUESTRA DE CHORO CAMPECHE 40 ACIMA DE 13 

CAVAQUINHO  TAPERA 10 ACIMA DE 13 

VIOLÃO COSTEIRA 10 ACIMA DE 13 

RENDA DE BILRO RIO TAVARES 15 ACIMA DE 13 

DANÇA BRASILEIRA RIO TAVARES 30 ADULTOS 

ACORDEON RIO TAVARES 05 ACIMA DE 13 
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RENDA DE BILRO PÂNTANO DO SUL 15 ACIMA DE 13 

RENDA DE BILRO LAGOA DO PERI 15 ACIMA DE 13 

NORTE 

MODELAGEM EM ARGILA CANASVIEIRAS 15 ACIMA DE 18 

BANDA DE MÚSICA (SOPRO) VARGEM GRANDE 15 ACIMA DE 13 

VIOLÃO VARGEM GRANDE 10 ACIMA DE 13 

RENDA DE BILRO CANASVIEIRAS 15 ACIMA DE 13 

LESTE 

RENDA DE BILRO CASA DAS MÁQUINAS 15 ACIMA DE 13 

VIOLÃO  CASA DAS MÁQUINAS 05 ACIMA DE 13 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA CASA DAS MÁQUINAS 15 ACIMA DE 18 

CENTRO 

PERCUSSÃO  PASSARELA DO SAMBA 20 ACIMA DE 13 

DANÇA BRASILEIRA PASSARELA DO SAMBA 15 ACIMA DE 13 

ESCRITA CRIATIVA CONFIA 20 ACIMA DE 18 

BOI DE MAMÃO PASSARELA DO SAMBA 20 ACIMA DE 08 

HISTÓRIA DA ARTE CASA DA MEMÓRIA 30 ACIMA DE 18 

RENDA DE BILRO SILVEIRA DE SOUZA 15 ACIMA DE 13 

TEATRO NÍVEL I TEATRO DA UBRO 20 ACIMA DE 13 

TEATRO NÍVEL II TEATRO DA UBRO 20 
9 A 12 E 

ACIMA DE 18 

INICIAÇÃO A DANÇA TEATRO DA UBRO 15 10 A 13 

PIANO TEATRO DA UBRO 12 ACIMA DE 13 

BOI DE MAMÃO MORRO DO CÉU 20 ACIMA DE 08 

CAVAQUINHO MORRO DA MARIQUINHA 20 ACIMA DE 13 

VIOLÃO CÓRREGO GRANDE 5 ACIMA DE 13 

TEATRO AGRONÔMICA 20 ACIMA DE 18 

DESENHO DE ATELIÊ AGRONÔMICA 15 ACIMA DE 13 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL SILVEIRA DE SOUZA 30 6 A 8, 9 A 12 

MUSICALIZAÇÃO DE ADULTOS SILVEIRA DE SOUZA 15 18 A 60 ANOS 

SAXOFONE/FLAUTA 
TRANSVERSAL SILVEIRA DE SOUZA 05 ACIMA DE 13 

ORQUESTRA DE CORDAS SILVEIRA DE SOUZA 40 ACIMA DE 13 

CANTO SILVEIRA DE SOUZA 40 ACIMA DE 13 

CORAL SILVEIRA DE SOUZA 30 ACIMA DE 13 

VIOLÃO SILVEIRA DE SOUZA 15 ACIMA DE 13 

GUITARRA SILVEIRA DE SOUZA 10 ACIMA DE 13 

VIOLINO SILVEIRA DE SOUZA 25 ACIMA DE 13 

CONTRABAIXO ELÉTRICO SILVEIRA DE SOUZA 05 ACIMA DE 13 

CONTRABAIXO ACÚSTICO SILVEIRA DE SOUZA 05 ACIMA DE 13 

PERCUSSÃO SILVEIRA DE SOUZA 80 ACIMA DE 13 

PIANO SILVEIRA DE SOUZA 36 ACIMA DE 13 

DESENHO DE ATELIÊ SILVEIRA DE SOUZA 30 ACIMA DE 13 

DESENHO E QUADRINHOS SILVEIRA DE SOUZA 30 ACIMA DE 13 

MODELAGEM EM ARGILA SILVEIRA DE SOUZA 30 ACIMA DE 13 
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PINTURA SILVEIRA DE SOUZA 30 ACIMA DE 13 

 

4.2 Para abertura e/ou manutenção das turmas deverá ser respeitado o número mínimo 

exigido em cada curso, de acordo com a demanda de alunos e de acordo com a 

especificidade de cada curso. A coordenação poderá promover o remanejamento de alunos 

com a finalidade de atender a este mínimo no decorrer do curso. 

4.3 Serão reservadas vagas para pessoas com necessidades especiais, num percentual de 

20% do total das vagas. 

4.3.1 Caso as vagas não sejam preenchidas, serão disponibilizadas para pessoas sem 

necessidades especiais. 

4.4 Os alunos inscritos nos cursos de Saxofone/Flauta Transversal, Acordeon e contrabaixo 

elétrico deverão possuir seus próprios instrumentos musicais.  

4.5 Entende-se por nível I o aluno que está em contato pela primeira vez com o curso 

escolhido ou já deu a partida nos primeiros passos do aprendizado (tocando alguma música, 

pintando ou desenhando algo, etc) 

4.6 Entende-se por nível II o aluno que já alcançou um bom nível de aprendizagem e agora 

busca se aperfeiçoar e ou já cursou o nível I nesta escola. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições serão realizadas no período de 17 de maio a 14 de junho de 2019, 

através do preenchimento de formulário online através do seguinte link: 

https://forms.gle/chkVMww4G7f251PXA 

5.2 Será disponibilizado um computador no prédio da Escola Livre de Artes, localizado na 

Rua Alves de Brito, nº 334, Centro, Florianópolis, telefone (48) 3225-2083, de segunda 

à sexta, no horário das 10h às 12h e das 13h às 17h para os candidatos que não 

possuírem acesso a internet. 

5.3 As informações prestadas no formulário online serão consideradas verdadeiras para 

efeito de seleção, devendo ter sua comprovação realizada pelos aprovados neste 

edital através da entrega de cópias dos documentos no ato da matrícula.  

5.4 Cada candidato terá direito de inscrição em apenas 1 (um) dos cursos. 

5.5 Para a inscrição o candidato deverá ter em mãos os seguintes documentos: 

- RG ou da Certidão de Nascimento para alunos de menor idade. 

- RG do candidato ou do representante legal do menor. 

- Comprovante de residência atualizado. 

- Comprovante de renda de cada membro da família que resida no mesmo endereço do 

candidato. 

- Laudo médico comprovando a necessidade especial do candidato, se for o caso.  

 

5.3.1 Para fins de inscrição neste edital, serão considerados os seguintes documentos: 

Carteira ou Cédula de Identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública dos 

Estados, Forças Armadas ou Polícias Militares, Carteira Nacional de Habilitação (desde que 
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com fotografia e assinatura), Passaporte, Carteira Expedida por Ordens ou Conselhos 

criados por Lei Federal e controladores do exercício profissional, desde que contenha 

fotografia e número do documento de identificação que lhe deu origem. 

5.3.2 Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados por seus 

representantes legais. Já os candidatos estrangeiros deverão trazer cópia e original do 

documento de identidade de estrangeiro, devidamente atualizado. 

5.6 Os cursos poderão ser ofertados em um ou mais turnos, sendo que o candidato deverá 

especificar sua preferência na ficha de inscrição, devendo estar ciente que deverá se 

adequar aos turnos e horários definidos pela coordenação da Escola Livre de Artes. 

5.7 As informações solicitadas no formulário online deverão ser preenchidas de forma 

completa, correta e verídica. Dados incorretos, inverídicos, impossibilitarão a matrícula e o 

candidato será eliminado do processo seletivo.  

5.8 As inscrições que não atenderem às normas expressas no presente edital, assim como 

os formulários incompletos, dados incorretos, dados inverídicos, inscrições fora do prazo, 

não serão aceitas. 

5.9 No ato da inscrição o interessado declara-se plenamente ciente e de acordo com o 

presente edital e assume a responsabilidade de participação no curso dentro dos horários 

oferecidos, sob pena de perder a vaga.  

 

 

6. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS 

6.1 A seleção será feita pela Coordenação da Escola Livre de Artes, formada por técnicos 

pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação 

Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, nomeados por Portaria. 

6.2  A seleção para as vagas disponíveis será realizada através de análise do formulário 

online, da renda familiar, do comprovante de residência, da disponibilidade de horário para 

frequentar as aulas e demais documentos declarados no ato de inscrição.  

6.3 A pontuação dos candidatos obedecerá a tabela que segue: 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

- Renda per capita  

(total da renda bruta da família dividida pelo nº 
de dependentes da renda 

- Até 0,5 salário mínimo = 30 pontos 

- de 0,51 a 01 salário mínimo = 25 pontos 

- de 1,1 a 2,0 salários mínimos = 20 pontos 

- de 2,1 a 3,0 salários mínimos = 15 pontos 

- de 3,1 a 4,0 salários mínimos = 8 pontos 

- Acima de 4,0 salários mínimos = 4 pontos 

- Disponibilidade de horário para 
frequentar o curso  

- Disponibilidade para o horário do curso = 20 pontos 
- Necessitará se adequar ao horário do curso = 10 pontos 

- Vulnerabilidade Social - 20 pontos 
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6.4 O número de candidatos selecionados será determinado pelo número de vagas 

disponíveis para cada curso, cabendo à coordenação a decisão do preenchimento completo 

ou parcial destas vagas.  

6.5 Será elaborada uma lista de suplentes para preenchimento de vagas no caso de 

desistência dos selecionados. Destaca-se que a lista de espera não é garantia de vaga. 

 

7. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

7.1 A divulgação dos selecionados para ingresso na Escola Livre de Artes será feita 

mediante lista afixada na Escola Silveira de Souza e disponibilizada no site da Prefeitura de 

Florianópolis (http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/cultura/index.php) em 21 de junho de 

2019. 

7.2 O candidato terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para recursos possíveis, devendo 

protocolar através de envelope identificado, no mesmo local em que foi realizada a 

inscrição, de segunda à sexta, no horário das 10h às 12h e das 13h às 17h, observando-se 

as seguintes especificações: 

- Nº do edital 

- Nome do candidato 

- Curso 

- Questionamento 

- Embasamento 

- Data e assinatura 

7.3 A coordenação da ELA terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para análise e julgamento 

dos recursos. O resultado dos recursos serão divulgados no site da 

(http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/cultura/index.php), em 27 de junho de 2019. 

7.4 A homologação do resultado final estará disponível em 28 de junho de 2019, no site da 

(http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/cultura/index.php). 

7.5 O candidato selecionado deverá comparecer na data e local especificados no item 8.1 

deste edital para efetuar sua matrícula, munido dos documentos necessários para 

cumprimento desta etapa.   

8. DA MATRÍCULA 

8.1 As matrículas dos alunos selecionados para os cursos nas áreas de Artes Visuais, 

Cultura Popular, Dança, Literatura e Humanidades, Música e Teatro, serão realizadas 

presencialmente, de 01 a 05 de julho de 2019, no prédio da Escola Livre de Artes, 

localizado na Rua Alves de Brito, nº 334, Centro, Florianópolis, telefone (48) 3225-2083, de 

segunda à sexta, no horário das 10h às 12h e das 13h às 17h, pelos selecionados ou 

responsável legal, quando se tratar de matrícula de menor. 

8.2 O candidato selecionado deverá comparecer no ato da matrícula munido dos seguintes 

documentos: 

- Cópia do CPF ou da Certidão de Nascimento do menor. 

- Cópia do RG do candidato ou do representante legal do menor. 

- Cópia do comprovante de residência atualizado. 

- Atestado de matrícula escolar do ano vigente. 

- Comprovante de vulnerabilidade social, se for o caso. 
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- Comprovante de renda do candidato ou do representante legal do menor. 

- Laudo médico comprovando a necessidade especial do candidato. 

 

8.3 Nenhum candidato poderá efetuar sua matrícula com idade abaixo da determinada para 

o curso em que foi selecionado. 

8.4 Para efetuar a matrícula será necessário apresentar documento de identidade (original). 

8.5 O turno escolhido não poderá ser alterado sem a autorização da coordenação. 

8.6 O aluno matriculado receberá uma autorização expedida pela coordenação da ELA para 

frequentar o curso com a turma, horário e dia da semana em que ocorrerão as aulas. 

8.7 O candidato que não comparecer no período determinado para matrícula, será 

considerado desistente e cederá sua vaga para candidato da lista de espera. 

8.8 As aulas e atividades do curso serão realizadas nos meses de março a dezembro de 

2018.  

8.9 O aluno deverá estar ciente que poderão ocorrer atividades fora do núcleo, como ação 

pedagógica e/ou complementar ao curso escolhido. 

8.10 Para obtenção do certificado, os alunos selecionados deverão ter 75% de frequência 

mínima durante o curso.  

8.11 A escola e os professores não são autorizados a alterar dias e horários caso o aluno 

alegue incompatibilidade de horários, devendo este ser discutido com a coordenação do 

Projeto Escola Livre de Artes.  

8.12 No ato da matrícula no curso, o selecionado, ou representante legal, deverá concordar 

com o Regimento Interno da Escola. 

 

9. CALENDÁRIO GERAL DAS DATAS PROCESSO SELETIVO 

 

ATIVIDADE PERÍODO/DATA LOCAL  

Inscrições  
17 de maio a 14 de 

junho 

Preenchimento de formulário online:  

https://forms.gle/chkVMww4G7f251PXA 

Seleção pela Coordenação 17 a 21 de junho A definir 

Divulgação do resultado 21 de junho 
Endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Período para recursos 
24 a 26 de junho 

(3 dias úteis)  

Escola Livre de Artes, Rua Alves de Brito, nº 334, 

Centro, Florianópolis, de 

2ª a 6ª-feira, das 10h às 12h e das 13h às 17h 

Resultado dos recursos 27 de junho 
Endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Homologação e Publicação do 

Resultado Final 
28 de junho 

Escola Livre de Artes, Rua Alves de Brito, nº 334, 

Centro, Florianópolis e endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Matrícula  01 a 05 de julho 
Escola Livre de Artes, Rua Alves de Brito, nº 334, 

Centro 

Início das Aulas 08 de julho 
Escola Livre de Artes, Rua Alves de Brito, nº 334, 

Centro e núcleos 
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 As decisões da coordenação a respeito do processo de ingresso são inquestionáveis e 

irrevogáveis. 

10.2  Os casos omissos serão analisados pela coordenação e encaminhados à instância 

competente para devida solução, observados o Regimento da Escola Livre de Artes (ELA), e 

o presente Edital.  

10.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

10.4 As despesas com o presente edital correm por conta de dotação orçamentária bem 

como de fontes de recurso federal. 

10.5 A simples inscrição no presente edital presume a aceitação e concordância de todos 

os seus itens, bem com do Regimento da Escola Livre de Artes. 

10.6 A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes reserva-se o direito de 

executar o projeto Escola Livre de Artes em partes ou no todo, bem como anular parcial e/ou 

totalmente o presente edital a qualquer tempo, em defesa de seus interesses.  

 

  

Florianópolis, 14 de maio de 2019.  

 

 
 

                                      Roseli Maria da Silva Pereira 
                                         Superintendente da FCFFC 

 
 

Edmilson Carlos Pereira Júnior 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES 

 

EDITAL 006/FCFFC/2018 

SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA A ESCOLA LIVRE DE ARTES 

 

O Município de Florianópolis através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Juventude, por meio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, torna público 

que estão abertas as inscrições para seleção de instrutores para atuação no projeto Escola 

Livre de Artes (ELA) – Programa de Formação Artística em Florianópolis, para as áreas de 

Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Literatura e Humanidades, Música e Teatro. 

 

1 – DAS INSCRIÇÕES:  

1.1 A inscrição é gratuita, deverá ser feita por MicroEmpreendedor Individual (MEI), no 

período de 17 a 06 de junho de 2019 e será realizada através do preenchimento do 

formulário online, disponível no endereço https://forms.gle/stvz5N4B6uyAKMwW6 Todas 

as informações prestadas no formulário online serão consideradas verdadeiras para 

efeito de seleção e deverão ser comprovadas mediante apresentação de documentos 

no ato da etapa 03. 

1.2 O candidato que não conseguir comprovar, na ETAPA 03, de forma documental 

as informações prestadas no formulário online, será eliminado.  

1.3 Para candidatos sem acesso à internet será disponibilizado um computador com 

acesso à rede para a realização da inscrição localizado no prédio da Escola Livre de 

Artes, localizado na Rua Alves de Brito, nº 334, Centro, Florianópolis, telefone (48) 

3225-2083, de segunda à sexta, no horário das 13h às 17h.   

1.5 O candidato poderá se inscrever em mais de um curso, para tanto, deverá efetuar uma 

inscrição para cada área. 

1.5.1 São áreas: Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Literatura e Humanidades, Música e 

Teatro. 

 

 

2 – DOS REQUISITOS:  

2.1 Ser brasileiro ou estrangeiro legalizado e residente no Brasil;  

2.2 Ser idôneo - Declaração de Idoneidade (Modelo: Anexo II); 

2.3 Ser maior de 18 anos;  

2.4. Comprovar formação e/ou notório saber específico para a área pretendida. 

2.5 Disponibilidade de tempo para interagir com a comunidade e desenvolver as atividades 

artísticas, culturais e pedagógicas propostas pela coordenação da Escola Livre de Artes. 
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3 – DAS ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

3.1 O processo de seleção de instrutores para a ELA constitui-se da seguinte forma: 

ETAPA PROVA NATUREZA 

Etapa 1 
Habilitação 1 – Análise do formulário 

online 
Eliminatória 

Etapa 2 
Habilitação 2 - Análise das exigências do 

item 2 deste edital 
Eliminatória 

Etapa 3 

Prova de Desempenho e Entrevista - 

Execução de aula prática e entrevista, 

realizadas em data e local a serem 

definidos posteriormente e entrega de 

documentos. 

Eliminatória e classificatória 

 

3.2 A Comissão de Seleção atribuirá a cada candidato e em cada etapa pontuação na 

escala de 1 (um) a 5 (cinco), sendo que a nota mínima, 1 (um), deverá ser atribuída ao 

critério que menos se adequar aos objetivos deste edital e a nota máxima, 5 (cinco), ao que 

melhor se adequar. Os selecionados serão aqueles que atingirem os maiores valores no 

somatório de pontos.  

3.3 Aspectos a serem considerados na ETAPA 1 e ETAPA 2: atendimento aos itens 

solicitados neste edital. Os classificados em ambas as fases serão aqueles que obtiverem 

nota igual ou superior a 3 (três) pontos. 

3.4 Os classificados para a Etapa 3 serão convocados através de e-mail ou telefone. A 

FCFFC não se responsabiliza pelo fornecimento de telefone e e-mail inconsistente para a 

comunicação com o candidato durante o período de avaliação e/ou seleção deste edital. É 

de responsabilidade do candidato verificar seus e-mails diariamente e dar o retorno nos 

prazos estipulados. 

3.5 Na ETAPA 03 o candidato deverá executar uma aula contendo duas atividades uma que 

contemple o nível iniciante e a segunda de nível intermediário, onde será avaliada a 

adequação ao plano de ensino, aptidão, capacidade pedagógica de comunicação e didática, 

habilidade técnica e de conhecimento. A entrevista avaliará a adequação do currículo do 

candidato à área e curso(s) pretendido(s) na Escola Livre de Artes, a proposta de plano de 

ensino apresentada, identificação com a função e conhecimento sobre ela, a disponibilidade 

para as atividades da escola e demais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

3.6 No ato da ETAPA 03 o candidato deverá apresentar em envelope identificado (nome 

completo, área e curso) com os seguintes documentos que devem estar numerados 

(inclusive manualmente) na seguinte ordem: 

 Plano de Ensino anual para o curso pretendido, tendo como base o disposto no item 

6 deste edital. 

 Anexos I e II deste edital 

 Currículo 

 Foto 3x4 
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 Cópia do RG 

 Cópia do CPF  

 Cópia do PIS/PASEP  

 Documentos de especialização na área objeto dessa seleção e/ou áreas afins 

(certificados, declarações, comprovantes de cursos), se houver. 

 Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone).  

 Certidão Negativa de antecedentes criminais. 

 Dados bancários (Nome do banco agência, número da conta corrente ou poupança). 

 

3.5.1 O candidato deverá se apresentar no respectivo local para a realização da Etapa 3 

com pelo menos 15 minutos de antecedência do horário previsto para sua prova. O atraso 

acarretará a eliminação automática do candidato. 

3.6 Em caso de empate, a ordem de prioridade para o desempate será: 

 1 - Maior pontuação atribuída na Etapa 3; 

 2 - Maior pontuação atribuída à análise do currículo; 

 3 - Maior idade. 

 

4 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO:  

4.1 A Comissão de Seleção será composta por 3 (três) profissionais da área cultural, sendo 

2 (dois) representantes integrantes da FCFFC e 1 (hum) especialista na área específica, 

nomeados por portaria pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e 

Superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.  

4.2 É vedada a participação na Comissão de Seleção de: 

 Cônjuge do candidato, mesmo que separado judicialmente, divorciado ou companheiro. 

 Sócio de candidato em atividade profissional. 

 Parente até segundo grau, na linha reta ou colateral. 

4.3 A Comissão não será remunerada. 

4.4. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas.  

 

5 - DOS RESULTADOS E RECURSOS 

5.1 Os nomes dos selecionados estarão disponíveis no endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes, em 19 de junho de 2019. 

5.2 O candidato terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para recursos possíveis, devendo 

protocolar através de envelope identificado, no mesmo local em que foi realizada a 

inscrição, de segunda à sexta, no horário das 10h às 12h e das 13h às 17h, observando-se 

as seguintes especificações: 

 - Nº do edital 
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- Nome do candidato 

 - Área e curso 

 - Questionamento 

 - Embasamento 

 - Data e assinatura 

5.3 O resultado dos recursos serão divulgados no sítio da 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes em 25 de junho de 2019. 

5.4 A homologação do resultado final estará disponível no sítio da 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes em 25 de junho de 2019, bem como serão 

publicados no Diário Oficial do Município. 

 

6 – DAS ÁREAS E CURSOS 

6.1 Artes Visuais: Cursos de Desenho de Ateliê, Desenho e Quadrinhos, Pintura e 

Modelagem em Argila. 

6.1.1 Curso de Desenho de Ateliê: o curso será iniciado com o estudo e prática do desenho 
e, posteriormente, ocorrerá o aprimoramento de técnicas e uso de diferentes materiais. O 
objetivo deste curso é proporcionar aos alunos a reflexão e a prática do desenho, tendo 
como base seus elementos formais e de composição utilizando diferentes materiais e 
técnicas para suas produções artísticas. O aluno irá desenvolver sua capacidade criativa 
no desenho; estimular a relação entre a realidade e sua representação por meio das artes 
visuais; conhecer diferentes formas de representação artística e movimentos artísticos; 
explorar materiais diversificados para produção de seus trabalhos; conhecer diferentes 
estilos de desenho; apreciar e analisar imagens de obras de arte; visitar espaços 
expositivos; compreender o processo de realização de exposições de artes visuais e 
participar deste processo.  

Matriz Curricular: elementos da linguagem visuais; composição; técnicas de desenho; 
desenho de observação e desenho de memória; luz e sombra; volume; perspectiva; 
proporção; figura e fundo; textura; enquadramento; proporção; representação da figura 
humana, objetos e da paisagem no desenho; noções de curadoria.  

Carga horária e duração: 3h semanais / 06 meses 

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

6.1.2 Curso de Desenho e Quadrinhos: o curso será iniciado com o estudo e prática do 
desenho e, posteriormente, ocorrerá o aprimoramento de técnicas e uso de diferentes 
materiais. O objetivo deste curso é proporcionar aos alunos a reflexão e a prática 
do desenho, tendo como base seus elementos formais e de composição utilizando 
diferentes materiais e técnicas para suas produções artísticas. O aluno irá desenvolver sua 
capacidade criativa no desenho; estimular a relação entre a realidade e sua representação 
por meio das artes visuais; conhecer diferentes formas de representação artística e 
movimentos artísticos; explorar materiais diversificados para produção de seus trabalhos; 
conhecer diferentes estilos de desenho; apreciar e analisar imagens de obras de arte; visitar 
espaços expositivos; compreender o processo de realização de exposições de artes visuais 
e participar deste processo.  

Matriz Curricular: elementos da linguagem visuais; composição; técnicas de desenho; 
desenho de observação e desenho de memória; luz e sombra; volume; perspectiva; 
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proporção; figura e fundo; textura; enquadramento; proporção; representação da figura 
humana, objetos e da paisagem no desenho; noções de curadoria.  

Carga horária e duração: 3h semanais / 6 meses 

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

6.1.3 Curso de Pintura: o curso será iniciado com as noções básicas acerca da composição 
visual e, posteriormente, com o estudo e prática da pintura. O objetivo deste curso é 
proporcionar aos alunos a reflexão e a prática da pintura, tendo como base seus elementos 
formais e de composição utilizando diferentes materiais e técnicas para suas produções 
artísticas. Durante o curso irá desenvolver sua capacidade criativa na pintura; estimular a 
relação entre a realidade e sua representação por meio das artes visuais; conhecer 
diferentes formas de representação artística e movimentos artísticos; explorar materiais 
diversificados para produção de seus trabalhos; conhecer diferentes estilos e técnicas 
da pintura; apreciar e analisar imagens de obras de arte; visitar espaços expositivos; 
compreender o processo de realização de exposições de artes visuais e participar deste 
processo. 

Matriz Curricular: elementos da linguagem visuais; composição; noções básicas de 
desenho; técnicas de pintura; luz e sombra; volume; perspectiva; proporção; figura e fundo; 
textura; enquadramento; proporção; representação da figura humana, objetos e da 
paisagem na pintura; noções de curadoria. As aulas serão teóricas e práticas, envolvendo a 
apreciação e a composição plástica; a realização de trabalhos individuais e em grupo; 
montagem de exposição coletivas das produções dos alunos. Poderão ser realizadas 
atividades de pesquisa e visita a espaços expositivos de Florianópolis, preferencialmente. 

Carga horária e duração: 4h semanais / 6 meses 

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

6.1.4 Curso de Modelagem em Argila: o curso visa estimular o participante a conhecer a 
linguagem da modelagem em argila/cerâmica, utilizando-a como ferramenta de criação 
artística e de pesquisa pessoal. As aulas irão estimular a capacidade criativa dos alunos na 
linguagem da escultura; conhecer a técnica da cerâmica e a produção artística utilizando 
esta técnica; reconhecer diferentes formas de representação artística e movimentos 
artísticos; compreender as diferentes formas de trabalhar com a técnica; apreciar e analisar 
imagens de obras de arte; visitar espaços expositivos; compreender o processo de 
realização de exposições de artes visuais e participar deste processo.  

Matriz Curricular: elementos da linguagem visuais; composição; técnicas para produção de 
peças em cerâmica (moldes, acordelados ou corda, placa, modelagem); diferenciação entre 
arte/imagem bidimensional e tridimensional; cerâmica artística e utilitária; esboços; luz e 
sombra; volume; textura; proporção; modelagem livre; cerâmica figurativa e cerâmica 
abstrata; história da cerâmica; acabamento e polimento; engobe; noções de temperatura e 
tipos de queima; noções de curadoria.  

Carga horária e duração: 3h semanais / 6 meses 

Faixa etária: 8 a 12 anos; 13 a 18 anos; acima de 18 anos 
 

6.2 Cultura Popular: Boi de Mamão, Renda de Bilro. 
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6.2.1 Boi de Mamão: o curso tem como objetivo o trabalho de pesquisa histórica e cultural, 

valorizando aspectos e características do folguedo, as músicas e as influências culturais. 

Durante as aulas o aluno aprenderá técnicas para confecção dos personagens e figurino, 

coreografia e música. 

Matriz Curricular: história do folguedo; cultura do folguedo em Florianópolis; técnicas para 

confecção dos personagens; fundamentos técnicos e artísticos; expressão cênica e 

corporal. 

Carga horária e duração: 3h semanal / 6 meses 
Faixa etária: a partir de 08 anos 

6.2.2Renda de Bilro Tradicional para Iniciantes: reconhecer a importância do repasse do 

conhecimento para outras gerações, garantindo a permanência da tradição açoriana, 

considerada um dos principais símbolos do patrimônio cultural de Florianópolis. 

Matriz Curricular: A dinamização da renda de bilro; história da descendência das famílias 
das rendeiras; equipamentos/materiais necessários para produção deste tipo de artesanato; 
forma de aprendizagem entre as famílias; origem da renda; tipos de renda de bilro; relação 
da renda com modo de vida das famílias, confecção de rendas de bilro; produção de 
desenhos/modelos (piques) de rendas; formas de comercialização. 

Carga horária e duração: 3h semanal / 6 meses 

Faixa etária: 13 a 18 anos; acima de 18 anos 

 6.3 Dança: Iniciação a Dança e Danças Brasileiras. 

6.3.1 Iniciação à Dança: Iniciação a dança clássica, dança moderna e/ou jazz. 

Matriz Curricular: dança clássica; dança moderna; jazz. 

Carga horária e duração: 2 aulas por semana de 1h cada aula / 6 meses 

Faixa etária do aluno: 6 a 8 anos, 10 a 13 anos e adultos. 

6.3.2 Danças Brasileiras: este curso irá explorar a dança brasileira de diferentes matrizes, 
oportunizando o conhecimento mais aprofundado das danças populares de matrizes 
africanas, circulares, danças coletivas e individuais. O aluno deverá conhecer, valorizar e se 
expressar por meio das danças brasileiras; participar de composições coletivas e individuais; 
oportunizar a formação de “repertório” na dança. 

Matriz Curricular: influência na cultura brasileira de origem indígena, portuguesa e africana; 
danças e músicas africanas; danças circulares; composição e ritmo; movimentos 
característicos de algumas danças brasileiras; fundamentos técnicos; folguedos. 

Carga horária e duração: 2 aulas por semana de 1h cada aula / 6 meses 

Faixa etária: 10 a 13 anos; adultos. 

 

6.4 Música: Musicalização Infantil, Musicalização de Adultos, Canto, Violão/Guitarra, Coral, 

Cavaquinho, Violino, Percussão, Piano, Orquestra de Cordas(Arco), Banda de Música 

(sopro), Orquestra de Choro, Acordeon, Saxofone/Flauta Transversal, Contrabaixo Acústico 

e Contrabaixo Elétrico. 

6.4.1 Curso de Musicalização: O aluno irá conhecer e compreender diferentes culturas 

através da apreciação e performance musical; compor peças musicais simples, 
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individualmente e em pequenos grupos; desenvolver a consciência crítica com relação ao 

consumo de música e a produção musical; ampliar o universo musical do aluno e suas 

possibilidades de relação com a música. 

Matriz Curricular: timbre, altura, ritmo, melodia, estrutura, dinâmica, expressão musical, 

percepção, apreciação, introdução à escrita musical e prática de conjunto. 

Carga horária e duração: 2h semanais / 6 meses 

Faixa etária: 06 a 08 anos; 9 a 12 anos; 18 a 60 anos; e acima de 60 anos. 

6.4.2Curso de Instrumentos: tem como objetivo oportunizar o desenvolvimento musical, em 

um instrumento específico, através de experiências práticas coletivas envolvendo 

performance, apreciação, composição, improvisação e práticas de arranjo; propiciar ao 

aluno referencial teórico, crítico, cultural e técnico, instrumental e metodológico sobre o 

estudo de seu instrumento em diferentes gêneros musicais. 

Matriz Curricular: O curso terá como conteúdos o estudo da sonoridade e a técnica do 

instrumento; postura; tessitura; timbre; afinação; articulação; pronúncia; tríades; 

composições musicais; repertório; leitura musical; gêneros musicais; percepção musical; 

expressividade; escala; ritmo; teoria musical; harmonia.  

A grade curricular do curso de Instrumentos compõe-se de disciplinas teóricas e práticas 

conforme tabela: 

 

Nível I Nível II Nível III 

Instrumento Instrumento Instrumento 

Linguagem Musical I Linguagem Musical II Harmonia I 

 Percepção I Percepção II 

 Prática de Conjunto I Prática de Conj II 

 

Carga Horária e duração: 1h semana, com exceção do Coral e da Prática de Conjunto que 

terá a duração de 2h semanais / 06 meses. 

Faixa etária: a partir de 13 anos 

 

6.5 Teatro: Curso de Iniciação Teatral 

6.5.1 Curso de Iniciação Teatral I e II: o curso nesta área terá como base a história do teatro 

e a improvisação teatral. O objetivo do curso é estimular a consciência corporal e vocal; a 

iniciação à linguagem teatral/cênica; a participação em jogos teatrais; a criação e 

apresentação de personagens e de espetáculos; a realização de montagens cênicas; 

ampliação do universo cênico do aluno e suas possibilidades de relação com o teatro. 

Matriz Curricular: Improvisação, Jogos Teatrais, Consciência Corporal, Consciência Vocal e 

História do Teatro. 

Carga Horária e Duração: 2 h semanais por curso / 06 meses. 

Faixa etária: de 9 a 12 anos / 13 a 16 anos / Adultos 

 

6.6 Literatura e Humanidades: Escrita Criativa e Literária, Contação de História e História 

da Arte. 

6.5.1 Curso de Escrita Criativa e Literária: capacitar o aluno nos processos de criação de 
conteúdo em todas as etapas, fundamentos estéticos, crítica, relações entre literaturas e 
outras mídias, produção de roteiros teatrais e audiovisuais e estudo de textos não literários, 
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composições musicais, além da abordagem de aspectos de editoração, ilustração e 
adaptação das narrativas para outras linguagens. 

Matriz Curricular: Fundamentos da escrita criativa, Fundamentos dos estudos literários, 
Teorias narrativas, Escrita Criativa a partir de diversos gêneros textuais, Literatura, Cinema 
e Televisão, Oralidades e Escritas Literárias, Leitura de Autores Clássicos, Narrativas 
Audiovisuais, Laboratório de Roteiro Audiovisual e Teatral, Crítica Cultural e Literatura e 
Artes. 
Carga Horária e Duração: 3 h semanais por curso / 06 meses. 

Faixa etária: 13 a 18 anos; acima de 18 anos. 

6.5.2 Curso de Contação de História: O curso de Contação de Histórias oferece, por meio de 
técnicas teatrais direcionadas e metodologia prática, visa preparar novos contadores de 
histórias para fomentar e divulgar esta arte, que é tão antiga quanto à origem humana. A 
contação de histórias comprovadamente contribui para o desenvolvimento humano em 
todos os aspectos, principalmente no cognitivo, físico, social e psicológico, fazendo com que 
o aluno exerça melhor seu senso de socialização, comunicação, criatividade e disciplina. 

Matriz Curricular: Qual a origem das histórias? Porque contar histórias? A Literatura e os 
estágios psicológicos de desenvolvimento humano, A tradição oral como bem imaterial da 
humanidade, conhecendo alguns tipos de histórias, A arte de contar histórias, Função social 
da leitura, Técnicas de contação de histórias, Recursos para contar histórias, Disposição do 
espaço físico e do ambiente e o Perfil do contador de histórias. 
Carga Horária e Duração: 3 h semanais por curso / 06 meses. 

Faixa etária: 13 a 18 anos; acima de 18 anos. 

 

6.5.3 Curso de História da Arte Brasileira: O curso tem por objetivos consolidar estudos e 
pesquisas referentes às artes brasileiras, não só no que se refere às artes plásticas 
tradicionais – pintura, gravura, escultura – mas também a outros campos tais como a arte 
popular e as questões regionais e étnicas. 

Matriz Curricular: Os conteúdos do curso serão a História da Arte Brasileira, Arte e 
Antropologia, Arte, Filosofia e Estética, Arte e Natureza, Arte Africana, Afro-brasileira, 
Açoriana e Indígena, Crítica em Arte, História da Arte na América Latina e Mercado da Arte. 

Carga Horária e Duração: 3 h semanais por curso / 06 meses. 

Faixa etária: 13 a 18 anos; acima de 18 anos. 

 

7 – DOS CURSOS E NÚCLEOS 

7.1 Os núcleos serão distribuídos em 5 (cinco) regiões da cidade: 

 Continente: Violão e Pintura. 

 Sul: Cavaquinho, Orquestra de Choro, Violão, Renda de Bilro, Danças Brasileiras e 

Acordeon. 

 Centro: Violão/Guitarra, Percussão, Cavaquinho, Boi de Mamão, História da Arte, 

Renda de Bilro, Teatro, Piano, Desenho de Ateliê, Musicalização Infantil, 

Musicalização de Adultos, Orquestra de Cordas, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo 

Elétrico, Saxofone/Flauta Transversal, Canto, Coral, Violino, Desenho e Quadrinhos, 

Modelagem em Argila e Pintura, Iniciação a Dança, Danças Brasileiras e Escrita 

Criativa e Literária. 
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 Norte: Modelagem em Argila, Renda de Bilro, Violão, Banda de Música (sopro). 

 Leste: Renda de Bilro, Violão/Guitarra, Contação de Histórias. 

7.2 Os cursos serão desenvolvidos em diferentes espaços: Teatro da Ubro, Escola Silveira 

de Souza; Centro Cultural Bento Silvério, Biblioteca Barreiros Filho, Galeria Municipal de 

Arte Pedro Paulo Vecchietti, centros comunitários, associações de bairros, ONGs, salões 

paroquiais e demais espaços comunitários e públicos definidos pela Fundação Cultural de 

Florianópolis Franklin Cascaes. 

 

8 – DO CRONOGRAMA: 

ATIVIDADE PERÍODO/DATA LOCAL  

Inscrições 
17 de maio a 06 de junho 

de 2019 

Escola Livre de Artes, Rua Alves de Brito, nº 334, 

Centro, Florianópolis, de 
2ª a 6ª-feira, das 10h às 12h e das 13h às 17h  

Através do endereço eletrônico:  
https://forms.gle/stvz5N4B6uyAKMwW6 

Deferimento das Inscrições 07 de junho de 2019 
Endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Resultado da Etapa 2 07 de junho de 2019 
Endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Realização da Etapa 3 
 13, 14, 17 e 18 de junho 

de 2019 
Comunicado posteriormente por e-mail ou telefone 

Divulgação do resultado 19 de junho de 2019 
Endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Período para recursos 
20 a 24 de junho 2019  

(3 dias úteis) 

Escola Livre de Artes, Rua Alves de Brito, nº 334, 

Centro, Florianópolis, de 2ª a 6ª-feira,  
das 10h às 12h e das 13h às 17h 

Resultado dos recursos 25 de junho de 2019 
Endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

Homologação e Publicação 

do Resultado Final 
25 de junho de 2019 

Diário Oficial do Município 
e no endereço eletrônico 

www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes 

 

 

9 – DA CONTRATAÇÃO: 

9.1 O candidato aprovado será contratado mediante Termo de Compromisso, por tempo 

determinado, respeitando os princípios constitucionais do direito administrativo, bem como, 

a Lei Orgânica do Município de Florianópolis e a Lei nº 2647/1987.  

9.2 O selecionado deverá aguardar o chamado para a efetiva contratação, devendo 

apresentar-se no prazo máximo de dois dias úteis, munido dos seguintes documentos: 

  MEI (Micro Empreendedor Individual):  

- Declaração de que não emprega menor;  

- Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual; 

- Fotocópia da Identidade do representante da empresa (autenticada em cartório); 

- Certidão de Regularidade do CNPJ; 

- Certidão Negativa Conjunta de Débitos da União; 

- Certidão Negativa de Débitos Estadual; 

- Certidão Negativa de Débitos Municipal; 
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- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

- Currículo; 

- Dados bancários (nome do banco, número da agência e conta bancária). 

 

9.3 Na falta de documentação, de manifestação ou na hipótese de desistência do 

interessado no prazo estabelecido, será convocado outro selecionado. 

 

10 – DA REMUNERAÇÃO: 

10.1 Os instrutores contratados receberão como contrapartida financeira pelos serviços 

prestados o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por hora/aula. 

10.2 Esses valores abrangem todos os custos e despesas diretas (inclui-se também 

alimentação e transporte) ou indiretamente envolvidas, não sendo devido nenhum 

outro valor, seja a que título for. 

10.3 Do valor a ser pago serão deduzidos os impostos previstos por Lei. 

10.4 Os valores devidos aos instrutores contratados serão apurados mensalmente e pagos 

no mês subsequente, após a comprovação da execução dos serviços, mediante: 

- Comprovação de assiduidade. 

- Entrega do relatório mensal à coordenação da ELA, até o primeiro dia útil do mês 

subsequente.  

- Apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, com valor total das horas 

trabalhadas no mês. 

10.5 O valor da nota depende do regime jurídico a que esteja submetida. Além do valor do 

imposto, a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa (NFPSA) envolve o 

pagamento de uma taxa de expediente a ser paga pelo contratado, sem reembolso. 

10.7 O pagamento será realizado através de depósito bancário na conta do contratado. 

 

11 – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

O contrato poderá ser cancelado por ambas as partes a qualquer momento, desde que 

comunicado com o prazo de 15 dias de antecedência. 

 

12– DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse da 

Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 

Cascaes e avaliação de desempenho do contratado no desenvolvimento de suas 

atribuições. 

13- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

13.1 Realizar planejamento das atividades, desenvolver integralmente os conteúdos e 
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atividades propostas, elaborar e apresentar relatório mensal, conforme modelo a ser 

fornecido pela coordenação. 

13.2 Acompanhar o desenvolvimento das atividades ministradas, registrar a frequência 

diária dos alunos e realizar avaliações das atividades. 

13.3 Comunicar ausência consecutiva dos alunos inscritos no curso à coordenação da ELA. 

13.4 Ter assiduidade, atuar com ética e profissionalismo. 

13.5 Participar de todas as reuniões convocadas pela coordenação da ELA. 

13.6 Realizar apresentações ou exposições com resultado final dos trabalhos e acompanhar 

o grupo nas atividades programadas fora dos núcleos. 

13.7 Estimular o desenvolvimento de ações de difusão, formação cultural e inclusão social. 

13.8 Zelar pelo espaço físico, pelos equipamentos e materiais da Escola Livre de Artes. 

13.9 Em caso de falta(s) justificada(s), o instrutor poderá repor a(s) aula(s), conforme 

autorização e acordo com a coordenação. 

13.10 Fazer cumprir as orientações da coordenação e o Regimento da Escola Livre de 

Artes. 
 

14 – DISPOSIÇÕES FINAIS:  

14.1 As informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (48) 3225-

2083 (Escola Livre de Artes), das 10h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, 

antes da realização da inscrição, ou pelo e-mail escolalivredeartesffc@gmail.com. 

14.2 O edital poderá ser impugnado em até 5 (cinco) dias após sua publicação. 

14.3 A FCFFC poderá utilizar imagens dos contratados, relatórios, produções intelectuais 

afins ao projeto e qualquer outro material produzido, no todo ou em parte, por tempo 

indeterminado, para fins de divulgação do projeto, disseminação dos métodos e estratégias, 

publicação em mídias impressas e digitais, exposições, independentemente de qualquer 

formalização e/ou remuneração. 

14.4 O instrutor deverá até o término do curso (2019), encaminhar 30% das produções 

realizadas em sala de aula para a Coordenação da Escola Livre de Artes. 

14.5 As despesas com o presente edital correm por conta de dotação orçamentária, bem 

como de fontes de recursos federais. 

14.6 Ficam terminantemente proibidos a participação no processo de seleção de 

funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, da Fundação Cultural 

de Florianópolis Franklin Cascaes e Fundação Municipal de esportes, até o segundo grau, 

na linha reta ou colateral de parentesco.  

14.7 O resultado final da Comissão de Seleção será irrevogável.  

14.8 A simples inscrição no presente edital presume o conhecimento e a tácita aceitação de 

todos os seus itens e anexos, bem com do Regimento da Escola Livre de Artes. O candidato 

não poderá alegar o seu desconhecimento. 

14.9 O candidato deverá ter ciência que poderá atender a mais de um núcleo da Escola 

Livre de Artes durante o período de vigência do contrato. 
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14.10 Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Comissão de Seleção, pelo 

Superintende da FCFFC e Secretário de Cultura, Esporte e Juventude. 

14.11 A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes reserva-se o direito de 

executar o projeto Escola Livre de Artes em partes ou no todo, bem como anular parcial e/ou 

totalmente o presente edital a qualquer tempo, em defesa de seus interesses.  

 

Florianópolis, 14 de maio de 2019.  

 

 

Roseli Maria da Silva Pereira 
Superintendente da FCFFC 

 
Edmilson Carlos Pereira Júnior 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS  
FRANKLIN CASCAES

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
17/05/2019

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2439

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 
  

 

_______________________________________________________________________Rua 
Trajano, 168, Edifício Berenhauser, 4º andar – Centro – 88010-010 

(48) 3324 1415 

1

3 

 

 
ANEXOI 

A. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA: 
 
1. Área de atuação:  

(  ) Artes Visuais      (  ) Cultura Popular       (  ) Dança  (  ) Música    (  ) Teatro  

(   ) Literatura e Humanidades 

2. Cursos: 

(   ) Desenho de Ateliê

(   ) Desenho e Quadrinhos 

(   ) Modelagem em Argila 

(   ) Pintura 

(   ) Boi de Mamão 

(   ) Renda de Bilro  

(   ) Coral 

(   ) Percussão 

(   ) Teatro 

(   ) Canto 

(   ) Cavaquinho 

(   ) Musicalização  

(   ) Piano 

(   ) Prática de Conjunto     

(   ) Violão/Guitarra 

(   ) Violino 

(   ) Teatro 

(   ) Orquestra de Cordas 

(   ) Orquestra de Sopro 

(   ) Escrita Criativa e Literária 

(   ) Contação de História 

(   ) Danças Brasileiras 

(   ) História da Arte

 

B. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________   CEP:  ________________________ 

Cidade: ________________________________ ESTADO: _____________________ 

Telefones: ____________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________ RG: ______________________________ 

PIS/PASEP: ___________________________________________________________ 

Banco: _____________________________ Agência: __________________________ 

Conta bancária: _______________________  (    ) Conta corrente   (   ) Poupança 

Já trabalhou como instrutor para crianças, jovens, adultos ou idosos?  

Qual(is) local(is) ou projeto(s) e em que ano(s):__________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

EDITAL 006/FCFFC/2019 

SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA A ESCOLA LIVRE DE ARTES 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

_________________________________________________ declaro, sob as 

penas da Lei, para fins de participação nesta seleção, que não fui declarado(a) 

INIDÔNEO(A) para licitar ou contratar com a administração Pública, nos termos do 

inciso IV, do art. 87, da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou 

evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar 

a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

idoneidade econômico-financeira. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

ASSINATURA 
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