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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 17.754, DE 04 DE JULHO DE 2017 - 
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA JURÍDICO (SIJUD), 
REGULAMENTA A ELABORAÇÃO DE 
MANIFESTAÇÕES, PARECERES E CONSULTAS 
JURÍDICAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso 
das atribuições conferidas pelo inciso III do art. 74 e 
inciso I do art. 82, ambos da Lei Orgânica do 
Município e considerando o disposto no artigo 2º da 
Lei Complementar n. 500, de 2014, bem como o art. 
30 da Lei Complementar n. 596, de 2017, DECRETA: 
Art. 1º O Sistema Jurídico (SIJUD) tem por finalidade 
adotar procedimentos homogêneos e integrados, 
visando à normatização, coordenação, supervisão, 
regulação, controle, fiscalização e uniformização da 
orientação jurídica no âmbito da Administração 
Pública Municipal. Art. 2º O Sistema Jurídico (SIJUD) 
é composto: I - pela Subprocuradoria-Geral do 
Sistema Jurídico, como órgão central; e II - pela 
Assessoria Jurídica do Sistema Jurídico, como órgão 
técnico. §1º A Subprocuradoria-Geral do Sistema 
Jurídico é composta pelo Subprocurador de 
Controle do Sistema Jurídico e de Resposta aos 
Órgãos de Controle e pelo Subprocurador-Geral do 
Sistema Jurídico. §2º A Assessoria Jurídica do 
Sistema Jurídico é composta pelos assessores do 
Sistema Jurídico (SIJUD). §3º Os assessores do 
Sistema Jurídico (SIJUD) serão, hierarquicamente, 
subordinados ao Subprocurador de Controle do 
Sistema Jurídico e de Resposta aos Órgãos de 
Controle e ao Subprocurador-Geral do Sistema 
Jurídico. §4º São autoridades habilitadas a solicitar 
manifestações, pareceres ou formular consultas ao 
Sistema Jurídico (SIJUD): I – o Prefeito Municipal e o 
Vice-Prefeito Municipal; II – o Procurador-Geral do 
Município, o Subprocurador-Geral do Município e o 

Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico; III – os 
Secretários Municipais; e IV – os Superintendentes 
das Autarquias e Fundações Municipais. Art. 3º 
Compete, privativamente, à Subprocuradoria-Geral 
do Sistema Jurídico, como órgão central: I – 
organizar e estruturar o funcionamento do Sistema 
Jurídico (SIJUD), cabendo, exclusivamente, ao 
Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico a 
responsabilidade técnica pela elaboração de 
manifestações, pareceres e consultas jurídicas, 
ficando facultada a delegação ao Subprocurador de 
Controle do Sistema Jurídico e de Resposta aos 
Órgãos de Controle, desde que previamente 
autorizada em ato normativo próprio. II – prestar 
consultoria e assessoramento jurídico à 
Administração Pública Municipal; III – coordenar as 
atividades relacionadas à consultoria e ao 
assessoramento jurídico das Secretarias municipais; 
IV supervisionar as atividades relacionadas à 
consultoria e ao assessoramento jurídico das 
Autarquias e Fundações municipais; V - expedir 
normas e fixar diretrizes relacionadas à consultoria 
e ao assessoramento jurídico da Administração 
Pública Municipal; VI - expedir normas referentes à 
uniformização da jurisprudência administrativa; e 
VII – exarar pareceres e manifestações jurídicas, 
exclusivamente, em razão da complexidade da 
matéria, da repercussão administrativa da causa ou 
do elevado valor objeto da demanda. §1º A 
Subprocuradoria-Geral do Sistema Jurídico somente 
se manifestará, emitirá parecer ou responderá as 
consultas jurídicas, nas hipóteses descritas no inciso 
VII do art. 3º deste Decreto, se existir parecer 
jurídico prévio, analítico, fundamentado e 
conclusivo da Assessoria Jurídica das Secretarias, 
Superintendências, Autarquias e Fundações e, 
desde que, as dúvidas a serem dirimidas estejam 
devidamente explicitadas. §2º Caberá ao 
Subprocurador-Geral do Município e ao 
Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico a 
distribuição das solicitações de manifestações, 
pareceres e consultas jurídicas à Subprocuradoria-
Geral do Sistema Jurídico, ficando facultado o 
direcionamento a outro órgão ou setor da 
Procuradoria do Município, nas situações em que 
preexistir ação judicial vinculada, cabendo ao 
Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico avocá-las, 
de ofício, a qualquer tempo. §3º O parecer 
aprovado pelo Subprocurador de Controle do 
Sistema Jurídico e de Resposta aos Órgãos de 
Controle e pelo Subprocurador-Geral do Sistema 
Jurídico vincula apenas órgãos, autarquias e 
fundações solicitantes. §4º O parecer aprovado pelo 
Subprocurador de Controle do Sistema Jurídico e de 
Resposta aos Órgãos de Controle, pelo 
Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico e, 
também, pelo Procurador-Geral do Município 
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vincula, então, toda a Administração Pública 
Municipal, cujos órgãos, autarquias e fundações 
ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. §5º No 
início de cada ano, os pareceres aprovados na forma 
do §4º deverão ser consolidados e publicados junto 
ao sítio da Procuradoria do Município. Art. 4º 
Compete à Assessoria Jurídica, como órgão técnico: 
I - prestar consultoria e assessoramento jurídico às 
Secretarias, Fundações e Autarquias municipais; II – 
programar, organizar e orientar as atividades 
jurídicas relacionadas às Secretarias, Fundações e 
Autarquias municipais; III – consultar a 
Subprocuradoria-Geral do Sistema Jurídico, com 
vistas ao cumprimento das orientações, pareceres e 
atos normativos expedidos pelo órgão central; IV – 
auxiliar na elaboração de informações pela 
autoridade coatora em sede de Mandado de 
Segurança; V – examinar e aprovar as minutas de 
editais de licitação, dispensa ou inexigibilidade, bem 
como dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 
das Secretarias, Fundações e Autarquias municipais; 
VI – examinar a legalidade dos atos administrativos; 
VII – observar a orientação técnico-jurídica fixada 
pela Subprocuradoria-Geral do Sistema Jurídico, 
cumprindo todas as suas determinações e 
recomendações; VIII – analisar a 
constitucionalidade, legalidade, regularidade formal 
do ato normativo proposto pelas Secretarias, 
Fundações e Autarquias municipais previamente ao 
encaminhamento das proposições legislativas à 
Câmara Municipal de Vereadores ou da assinatura 
do Decreto pelo Chefe do Poder Executivo; IX – 
remeter, obrigatoriamente, o processo ao órgão 
central, em razão da complexidade da matéria, da 
repercussão administrativa da causa ou do elevado 
valor objeto da demanda, desde que instruído com 
parecer jurídico prévio, analítico, fundamentado e 
conclusivo, em que as dúvidas a serem dirimidas 
estejam devidamente explicitadas, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade pessoal do 
assessor do Sistema Jurídico (SIJUD); X – observar a 
orientação técnico-jurídica fixada pela 
Procuradoria-Geral do Município, cumprindo todas 
as suas determinações e recomendações; XI – 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo; XII – ser leal às instituições a que servir; XIII – 
ser assíduo e pontual ao serviço; XIV – procurar 
permanentemente a melhoria e o desenvolvimento 
da qualidade dos serviços prestados; XV – cumprir e 
fazer cumprir as normas legais e regulamentares; 
XVI – cumprir as ordens superiores, exceto quanto 
manifestamente ilegais; XVII – buscar capacitar-se 
profissionalmente; XVIII – apresentar relatórios 
gerenciais de atividade jurídica; XIX – prestar 
informações acerca da gestão jurídica das 
Secretarias, Autarquias e Fundações; XX – 
comparecer a reuniões judiciais e extrajudiciais; XXI 

– se fazer presente em audiências judiciais e 
extrajudiciais; XXII – dar cumprimento aos prazos 
judiciais e extrajudiciais; e XXIII – zelar pelo bom 
funcionamento do Sistema Jurídico (SIJUD). §1º Os 
assessores do Sistema Jurídico (SIJUD) deverão 
permanecer lotados junto à Procuradoria do 
Município, mas poderão ser cedidos ou colocados à 
disposição das Secretarias, Superintendências, 
Autarquias e Fundações, mediante ato formal do 
Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico e, nestes 
casos, os Secretários e Superintendentes serão, 
exclusivamente, responsáveis pelo conteúdo das 
manifestações, pareceres e consultas jurídicas, 
quando utilizado como forma de decidir, pelo 
controle dos deveres dispostos no art. 4º, bem 
como pelas demais obrigações funcionais e legais. 
§2º Os assessores do Sistema Jurídico (SIJUD) são 
responsáveis, administrativa, civil e criminalmente 
pelas manifestações, pareceres e consultas que 
elaborarem, ficando o Subprocurador de Controle 
do Sistema Jurídico e de Resposta aos Órgãos de 
Controle, o Subprocurador-Geral do Município, o 
Subprocurador-Geral do Sistema Jurídico e o 
Procurador-Geral do Município isentos de 
responsabilidade, salvo se opuserem as suas 
assinaturas, conjuntamente, ou nas hipóteses 
previstas no art. 3º deste Decreto e, tão somente, 
nos casos de dolo, erro inescusável ou clara e 
manifesta omissão quanto ao dever de agir. Art. 5º 
Fica revogado o Decreto n. 3.962, de 2006 e as 
demais disposições em contrário. Art. 6º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 04 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE 
MELLO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 17.789, DE 17 DE JULHO DE 2017 - 
DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELAS 
ASSINATURAS DAS CONTAS FINANCEIRAS DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS 
FRANKLIN CASCAES (FCFFC) O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS, usando da competência e 
atribuições, que lhe são conferidas pelo inciso VI do 
art. 74, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 
1º DESIGNAR MARIA ELIZA KAULING, para 
responder pelas assinaturas das contas financeiras 
da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 
Cascaes (FCFFC), em conjunto com a 
Superintendente Roseli Maria da Silva Pereira, a 
partir de 13/07/2017. Art. 2º Cessar os efeitos do 
Decreto n. 17.210, de 2017, a partir de 13/07/2017. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 17 de julho de 2017. 
GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e.  
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DECRETO N. 17.798, DE 19 DE JULHO DE 2017 - 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: DESIGNAR PAULO ROBERTO 
FAGUNDES DE FREITAS JÚNIOR, para representar a 
Prefeitura Municipal de Florianópolis na Assembleia 
Geral Extraordinária da COMCAP, às 11h do dia 26 
de julho de 2017, na sede dessa Autarquia, situada 
à rua 14 de Julho, número 375, no bairro Estreito, 
Florianópolis. Florianópolis, aos 19 de julho de 2017. 
GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e.  

 DECRETO N. 17.799, DE 19 DE JULHO DE 2017 - 
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA 
DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS 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, DECRETA: Art. 1º Fica aprovado o 
Regimento Interno da Autarquia de Melhoramentos 
da Capital (COMCAP), parte integrante deste 
Decreto. Art. 2º Ficam revogados quaisquer 
dispositivos em contrário. Art. 3º Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
aos 19 de julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL ARIANA SCARDUELLI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL e.e. ANEXO 
ÚNICO REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA DE 
MELHORAMENTOS DA CAPITAL TÍTULO I DA 
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL 
CAPÍTULO I DA CARACTERIZAÇÃO Art. 1º A 
Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), 
criada, nos termos da Lei Complementar n. 618, de 
2017, com personalidade jurídica de direito público, 
sede e fórum na cidade de Florianópolis à Rua 14 de 
Julho, número 375 no bairro Estreito, patrimônio 
próprio e autonomia administrativa e financeira, 
rege-se por este regulamento, pelas normas 
internas e pela legislação pertinente em vigor. §1º 
Os atos administrativos da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP) gozam de 
presunção de legitimidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade; §2º Fica preservada a 
independência dos atos administrativos nos 
processos licitatórios e contratações, no 
planejamento e execução financeira da Autarquia; 
§3º As licitações e contratos administrativos 
subordinam-se ao regime da Lei n. 8.666 de 1993, e 
respectivas alterações; §4º A responsabilidade civil 
será objetiva na ação e subjetiva na omissão; §5º O 
Município de Florianópolis terá responsabilidade 
subsidiária no caso de insuficiência de recursos. 
CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA E DOS VALORES Art. 

2 º Compete a Autarquia de Melhoramentos da 
Capital, mediante delegação do poder executivo, a 
prestação de serviço técnicos especializados de: I - 
coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, 
e limpeza dos logradouros e vias públicas, bem 
como outros que sejam com os mesmos conexos ou 
consequentes; II - engenharia, coleta e transporte, 
voltados para a operação de aterros sanitários e de 
inertes; III - engenharia e empreendimentos de 
interesse público; IV - outros serviços públicos de 
qualquer natureza; V - execução de serviços 
diversos de limpeza; VI - industrialização e 
distribuição composto orgânico; VII - triagem, 
industrialização, estocagem e comercialização de 
materiais oriundos do beneficiamento do lixo; VIII - 
operação de estações de Transbordo; IX - coleta, 
tratamento e destinação final de resíduos 
hospitalares; X - transporte e destino final dos 
resíduos sólidos urbanos; XI - limpeza da rede 
hidrográfica; XII - desempenhar outras atividades 
necessárias ao cumprimento de suas finalidades, 
bem como outras que lhe forem delegadas; Art. 3º 
São valores da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP): I - respeito ao meio ambiente; II 
- ser autossustentável; III - profissionalismo; IV - 
ética; V - comprometimento; VI - efetividade e 
Inovação; VII - valorização humana; VIII - disciplina; 
IX - excelência; X - parceria; XI - transparência; XII - 
satisfação do cidadão. TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO 
E DAS ATRIBUIÇÕES CAPÍTULO I DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL Art. 4º A estrutura organizacional 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital 
(COMCAP) é a seguinte: I - Diretor Presidente I.1 - 
Assessoria de Controle Interno (ACOI) I.2 - 
Assessoria Jurídica (ASJU) I.3 - Assessoria de 
Comunicação (ASCO) I.4 - Assessoria Técnica (ASTE) 
I.5 - Ouvidoria I.6 - Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) I.7 - Secretárias da Diretoria II - Diretor 
Administrativo-Financeiro II.1 - Assessoria 
Administrativa (ASAD) II.1.1 - Secretaria Geral 
(SEGE) II.2 - Assessoria Técnica (administrativa) II.3 - 
Departamento Administrativo-Financeiro (DPAF) 
II.3.1 - Material Estocado II.3.2 - Divisão de 
Licitações e Contratos (DVLIC) II.3.3 - Divisão de 
Suprimentos (DVSUP) II.3.4 - Divisão de Informática 
(DVINF) II.3.5 - Divisão de Relacionamento Externo 
e Serviços (DVREL) II.3.6 - Divisão Financeira (DVFIN) 
II.3.7 - Divisão de Serviços Gerais (DVSGR) II.4 - 
Departamento de Contabilidade (DPCO) II.5 - 
Departamento de Recursos Humanos (DPRH) II.5.1 - 
Divisão de Salário, Benefícios e Pessoal (DVSBP) II.6 
- Departamento de Manutenção e Transporte 
(DPMT) II.6.1 - Divisão de Manutenção (DVMAN) 
II.6.2 - Divisão de Metalurgia e Posto de Serviço 
(DVMPS) III - Diretor de Operações III.1 - Assessoria 
Apoio Operacional (ASAO) III.2 - Departamento de 
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Limpeza Pública (DPLP) III.2.1 - Divisão Operacional 
Norte (DVONO) III.2.2 - Divisão Operacional Sul 
(DVOSU) III.2.3 - Divisão Operacional Leste/Oeste 
(DVOLO) III.2.4 - Divisão Operacional 
Centro/Continente (DVOCC) III.2.5 - Divisão de 
Apoio Operacional (DVAOP) III.3 - Departamento de 
Coleta de Resíduos (DPCR) III.3.1 - Divisão de Coleta 
Diurna (DVCOD) III.3.2 - Divisão de Coleta Seletiva 
(DVCOS) III.3.3 - Divisão de Serviços Especiais de 
Resíduos (DVSER) III.3.4 - Divisão de Remoção 
Especial (DVRES) III.3.5 - Divisão de noturna 
(DVNOT) III.3.6 - Divisão de Gerenciamento do 
Centro de Valorização de Resíduos (DVCVR) III.4 - 
Departamento de Serviços Municipais (DPSM) III.4.1 
- Divisão de Manutenção de Obras IV - Subdiretoria 
de Planejamento e Gestão IV.1 - Departamento de 
Planejamento, Gestão e Projetos (DPPP) IV.1.1 - 
Divisão de Gestão Ambiental (DVGEA) CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES Art. 5º Aos Diretores compete: I - 
dirigir, coordenar e supervisionar todas as 
atividades da COMCAP, com foco na realização dos 
seus objetivos institucionais; II - promover a 
interação entre os órgãos correlatos da 
Administração Pública do Município de 
Florianópolis, a fim de obter sinergia de esforços na 
sua área de atuação; III - estabelecer políticas e 
diretrizes a serem observadas e cumpridas na 
COMCAP; IV - acompanhar, promover e divulgar os 
projetos de interesse da COMCAP; V - definir e 
encaminhar aos órgãos competentes do Município 
de Florianópolis, planos e propostas orçamentárias 
anuais e plurianuais da COMCAP; VI - ratificar as 
dispensas, situações de inexigibilidade e o 
retardamento da execução de obras ou serviços ou 
de suas parcelas, nos casos previstos em Lei; VII - 
constituir Comissões de Sindicância, de Processo 
Administrativo Disciplinar, de Tomada de Contas 
Especial, de Apuração de Acidentes em Serviços, de 
Acumulação de Cargos e Empregos e de Licitação; 
VIII - aplicar penalidades disciplinares previstas nas 
legislações específicas; e IX - expedir normas para 
cumprimento das competências da COMCAP. Art. 6º 
A Assessoria de Controle Interno tem as seguintes 
atribuições: I - Exercer suas atividades nas áreas 
inter-relacionadas da Autarquia, em todas as áreas 
e nos diferentes níveis da organização; II - Avaliar os 
controles internos existentes para gestão dos 
recursos; III - Avaliar a eficiência dos resultados, face 
aos recursos materiais e humanos disponíveis, 
promovendo a eficiência operacional e encorajando 
a adesão às políticas estabelecidas; IV - Auxiliar a 
Diretoria Executiva da Autarquia na administração e 
gerência dos resultados, por meio de 
recomendações que visem aprimorar os 
procedimentos, melhorar os controles e aumentar a 
responsabilidade gerencial; V - Exercer atividade da 
auditoria interna com independência que assegure 

a de seu parecer e relatório; VI - Ter livre acesso a 
todas as informações das operações e atividades 
praticadas na Autarquia com total liberdade de 
atuação e a salvo de influências e ou pressões de 
órgãos passíveis de avaliação; VII - Assegurar que 
não ocorram erros potenciais através do controle de 
suas causas; VIII - Relatar à Diretoria Executiva da 
Autarquia todos os seus achados; IX - Melhorar as 
áreas auditadas, analisando os procedimentos 
adotados e corrigindo-os quando necessário; X - 
Assegurar que todos os procedimentos sejam 
válidos, registrados, autorizados, valorizados e 
classificados corretamente, registrados no período 
próprio e lançados e totalizados contabilmente de 
forma correta. XI - Assegurar a legitimidade dos 
passivos; XII - Salvaguardar os ativos contra roubo e 
desfalque Art. 7º A Assessoria Jurídica tem as 
seguintes atribuições: I - Colaborar na execução das 
diretrizes e políticas básicas da Autarquia; II - Prestar 
por meios próprios ou mediante a contratação de 
terceiros, assistência jurídica nas áreas 
administrativas, cível, tributário e penal (estadual e 
federal) e trabalhista; III - Promover e acompanhar 
os feitos judiciais e administrativos relacionados 
com os interesses da Autarquia, coligindo os 
elementos de fato e de direito para a produção de 
provas e defesas; IV - Examinar ordens e sentenças 
judiciais, cujo cumprimento seja de competência da 
Autarquia; V - Assessorar a Diretoria e demais 
órgãos da Autarquia em assuntos jurídicos, 
emitindo parecer sobre questões jurídicas e 
jurídico-administrativas, encaminhadas para 
estudo; VI - Promover e assegurar a uniformidade 
de orientação jurídica nos pareceres de sua lava e 
alertar à Diretoria da Autarquia, quanto à 
uniformidade das decisões administrativas no que 
diz respeito aos aspectos jurídicos; VII - Elaborar 
minutas ou examinar as preparadas pelos diversos 
órgãos da Autarquia, de documentos que, pela sua 
natureza, exijam análise jurídica; VIII - Manter sob a 
sua guarda a biblioteca jurídica da Autarquia; IX - 
Manter atualizado o arquivo da documentação 
pertinente à área; X - Organizar, dirigir e controlar 
os recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
área de atuação; XI - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; XII - Executar outras tarefas 
que lhe forem designadas pela Autarquia. Art. 8º A 
Assessoria de Comunicação tem as seguintes 
atribuições: I - Colaborar na execução das diretrizes 
e políticas básicas da Autarquia; II - Monitorar e 
capturar notícias dos jornais de circulação da 
capital, portais de notícias e outras mídias 
eletrônicas; III - Intermediar a relação da Autarquia 
com a imprensa; IV - Produzir materiais de 
informação externos e internos; V - Atender à 
Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  1987 Florianópolis/SC, quarta-feira, 19 de julho de 2017 pg. 5 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário e.e:  Ariana Scarduelli 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. 5 
 

Municipal de Florianópolis; VI - Prestar atendimento 
aos usuários em demandas provenientes do site da 
COMCAP; VII - Manter atualização do campo de 
notícias do site; VIII - Dar suporte de informações 
para campanhas de mídia, quando solicitado; IX - 
Participar e supervisionar a produção de materiais 
como: vídeos institucionais, faixas, panfletos e 
cartazes; X - Fornecer reproduções do material da 
Autarquia veiculado na imprensa, com produção de 
material próprio ou contratação de terceiros; XI - 
Manter atualizado o arquivo da documentação 
pertinente à área; XII - Organizar, dirigir e controlar 
os recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
área de atuação; XIII - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; XIV - Executar outras tarefas 
que lhe forem designadas pela Diretoria. Art. 9º A 
Assessoria Técnica tem as seguintes atribuições: I - 
Colaborar na execução das diretrizes e políticas 
básicas da Autarquia; II - Participar de capacitações 
proporcionadas pela Autarquia nos temas inerentes 
aos processos da Diretoria; III - Apoiar as demandas 
relacionadas aos processos e projetos no âmbito da 
Diretoria, a partir da priorização do Planejamento 
Estratégico da Autarquia; IV - Pesquisar temas que 
subsidiem o planejamento e as ações da Diretoria, 
fomentando o conhecimento nas áreas de 
competência da Autarquia; V - Acompanhar e 
sistematizar ações relacionadas à Diretoria para 
subsidiar os acompanhamentos e 
encaminhamentos; VI - Analisar os relatórios 
elaborados nos órgãos operacionais, fornecendo à 
Diretoria a análise dos seus indicadores; VII - 
Assessorar e/ou representar a Diretoria da 
Autarquia em visitas, entrevistas, seminário, 
convenções de trabalho, apresentações técnicas e 
em atividades integradas com Secretarias na esfera 
Municipal, Estadual e Federal; VIII - Desenvolver 
projetos especiais, não contemplados no âmbito do 
Departamento de Planejamento, Gestão e Projetos; 
IX - Manter atualizado o arquivo da documentação 
pertinente à área; X - Organizar, dirigir e controlar 
os recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
área de atuação; XI - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; XII - Executar outras tarefas 
que lhe forem designadas pela Diretoria. Art. 10. A 
Assessoria Administrativa tem as seguintes 
atribuições: I - Colaborar na execução das diretrizes 
e políticas básicas da Autarquia; II - Assessorar os 
membros da Diretoria e os diversos órgãos da 
Autarquia nos assuntos de natureza administrativa; 
III - Assessorar a Diretoria na coordenação e 
acompanhamento do desenvolvimento de planos e 
metas traçados, visando a concretização dos 
objetivos e diretrizes da Autarquia; IV - Elaborar, 
juntamente com área envolvida, formulários e 

outros instrumentos de controle; V - Promover 
estudos de adequação da estrutura organizacional 
da Autarquia; VI - Participar da elaboração de 
normas, instruções e/ou procedimentos da 
Autarquia, submetendo-os à apreciação dos órgãos 
e posterior aprovação da Diretoria; VII - Definir, em 
conjunto com as áreas envolvidas, a forma e o 
conteúdo dos relatórios das atividades 
desenvolvidas, a serem entregues à Diretoria; VIII - 
Secretariar reuniões de Diretoria, Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal, quando designado, 
cumprindo as exigências legais para cada tipo de 
reunião; IX - Elaborar as correspondências de 
competências da Diretoria da Autarquia; X - 
Elaborar Portarias de Diretoria e providenciar o 
encaminhamento devido, divulgação, se necessitar, 
e arquivamento; XI - Receber, encaminhar às áreas 
competentes da Autarquia e providenciar resposta, 
das solicitações provenientes do “Pró-Cidadão”; XII 
- Atendimento aos empregados, contribuindo com 
conhecimentos e orientações que estivessem ao seu 
alcance de resposta; XIII - Acompanhar o 
gerenciamento das atribuições da função de 
Ouvidor; XIV - Manter atualizado o arquivo da 
documentação pertinente à área; XV - Organizar, 
dirigir e controlar os recursos humanos e materiais 
pertencentes à sua área de atuação; XVI - Cumprir e 
fazer cumprir as normas legais e internas 
pertinentes à segurança e medicina do trabalho; 
XVII - Executar outras tarefas que lhe forem 
designadas pela Diretoria. Art. 11. A Assessoria de 
Apoio Operacional tem as seguintes atribuições: I - 
Colaborar na execução das diretrizes e políticas 
básicas da Autarquia; II - Assessorar diretamente o 
Diretor de Operações em assuntos, programas e 
projetos de interesse da Autarquia; III - 
Acompanhar, despachar e emitir opinativos 
referentes a processos, documentos e demais 
matérias de competência da Diretoria de 
Operações; IV - Articular-se com todas as unidades 
administrativas da Autarquia, de forma a obter um 
fluxo contínuo de informações, facilitando a 
coordenação e o processo de tomada de decisões; V 
- Manter atualizado o arquivo da documentação 
pertinente à área; VI - Organizar, dirigir e controlar 
os recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
área de atuação; VII - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; VIII - Executar outras tarefas 
que lhe forem designadas pela Diretoria. Art. 12. O 
Departamento Administrativo-Financeiro tem as 
seguintes atribuições: I - Colaborar na execução das 
diretrizes e políticas básicas da Autarquia; II - 
Providenciar a aquisição de materiais solicitados 
pelos diversos órgãos da Autarquia, após 
autorização da Diretoria competente, através de 
empenho ou processo licitatório; III - Elaborar e 
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manter controle dos contratos firmados; IV - 
Programar e controlar os desembolsos e 
recebimentos da Autarquia; V - Gerenciar os 
serviços bancários da Autarquia; VI - Analisar as 
operações financeiras e as aplicações de recursos; 
VII - Gerenciar a venda de serviços e sanitários 
públicos; VIII - Gerenciar a venda de serviços de 
caixa brooks; IX - Controlar o estoque mínimo dos 
itens constantes do almoxarifado e solicitar a sua 
reposição; X - Receber itens adquiridos para 
estoque, conferindo nota de empenho com nota 
fiscal e realizando lançamento da nota fiscal no 
sistema; XI - Atender empregados da Autarquia para 
fornecer EPI´s, EPC´s e outros tipos de materiais 
necessários para o desenvolvimento dos trabalhos; 
XII - Quantificar e solicitar diariamente as refeições 
para os empregados da Autarquia; XIII - Elaborar 
cardápios mensais em conjunto com a empresa 
fornecedora das refeições; XIV - Monitorar a 
qualidade das refeições recebidas e da sua 
distribuição nos refeitórios; XV - Elaborar relatórios 
diários e quinzenais de consumo de refeições por 
centro de custos; XVI - Planejar, executar e controlar 
os serviços de copa e cozinha nas dependências 
internas da Autarquia; XVII - Zelar pela limpeza dos 
utensílios de cozinha, equipamentos e instalações 
dos refeitórios; XVIII - Fiscalizar e manter controle 
sobre a operação no portão eletrônico (guarita de 
veículos) e pelas entradas e saídas dos veículos na 
Autarquia; XIX - Organizar e controlar o 
estacionamento dos veículos no pátio da Autarquia; 
XX - Organizar, acompanhar e controlar os serviços 
de Telefonia Fixa e Reprografia; XXI - Fiscalizar e 
controlar os serviços de guarda e vigilância nas 
dependências da sede da Autarquia, Arquivo Geral, 
Instalações do Motor-Home, Centro de Valorização 
de Resíduos – CVR, Base Sul e outros que vierem a 
ser criados; XXII - Controlar e atestar os relatórios 
das atividades inerentes à área; XXIII - Dar subsídios 
para a elaboração das normas internas referentes a 
sua área de atuação; XXIV - Prestar informações à 
Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; XXV - 
Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e 
materiais pertencentes a sua área de atuação; XXVI 
- Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas 
pertinentes à segurança e medicina do trabalho; 
XXVII - Desempenhar outras atividades correlatas. 
Art. 13. O Departamento de Contabilidade tem as 
seguintes atribuições: I - Colaborar na execução das 
diretrizes e políticas básicas da Autarquia; II - 
Manter controle sobre os bens móveis da Autarquia 
e coordenar inventários; III - Manter controle sobre 
o patrimônio – bem móveis – tombando o bem com 
a colocação de placa de identificação e carimbo na 
nota fiscal com identificação do número do 
tombamento; IV - Manter atualizado o Termo de 
Responsabilidade dos Bens da Autarquia em 

conjunto com os gerentes das áreas envolvidas; V - 
Manter atualizado os custos operacionais da 
Autarquia; VI - Analisar, organizar e classificar os 
documentos/classificação fiscal das operações de 
compra; VII - Executar a conciliação contábil; VIII - 
Emitir balancetes mensais para análise; IX - Cumprir 
as obrigações fiscais e acessórias de 
responsabilidade da Autarquia que a legislação 
assim dispuser; X - Criar cadastro de centros de 
custos de acordo com as necessidades da Autarquia 
e cadastro das contas contábil; XI - Manter controle 
do Ativo Imobilizado – aquisições baixas e 
depreciações; XII - Fornecer à auditoria externa 
(TCE) todas as informações solicitadas e encaminhar 
o balanço anual; XIII - Fornecer ao Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina o e-sfinge – 
Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão 
referente à área contábil; XIV - Controlar e atestar 
relatórios das atividades inerentes à área; XV - Dar 
subsídios para a elaboração das normas internas 
referentes a sua área de atuação; XVI - Prestar 
informações à Diretoria, quando necessário e/ou 
solicitado; XVII - Organizar, dirigir e controlar os 
recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
área de atuação; XVIII - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas à segurança e medicina do 
trabalho; XIX - promover a execução orçamentária 
dos setores compreendidos na estrutura 
organizacional da Autarquia, bem como 
contabilizar, analiticamente, a receita e a despesa, 
de acordo com os documentos comprobatórios 
respectivos; XX - Manter registro de portadores de 
adiantamentos, bem como dos responsáveis por 
bens, valores ou dinheiro; XXI - Elaborar, na forma 
dos padrões estabelecidos, e expedir, nos prazos 
determinados, os balancetes, os balanços e outras 
demonstrações contábeis; XXII - Encaminhar ao TCE, 
por meio do órgão central do Sistema 
Administrativo de Controle Interno, nos prazos 
estabelecidos na legislação em vigor, a 
documentação exigida pela legislação, bem como as 
informações relativas às prestações de contas, os 
documentos solicitados através por meio das 
diligências instauradas e a relação dos responsáveis 
por adiantamentos e respectivas prestações de 
conta; XXIII - Contabilizar, no âmbito da Autarquia, 
os atos e fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira e patrimonial, mantendo 
controle metódico e registro cronológico, 
sistemático e individualizado, de modo a 
demonstrar os resultados; XXIV - Colaborar na 
elaboração da proposta orçamentária anual 
aplicável à Autarquia; XXV - Registrar e controlar o 
recebimento e a emissão de qualquer outro 
documento de natureza financeira e orçamentária; 
XXVI - Executar o orçamento dos órgãos 
compreendidos na estrutura organizacional da 
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Autarquia; XXVII - Emitir empenhos, subempenhos 
e estornos, boletins financeiros, guias de 
recolhimento, XXVIII - Efetuar o processamento da 
liquidação das despesas dos setores compreendidos 
na estrutura organizacional da Autarquia; XXIX - 
Representar à autoridade competente, sempre que 
forem identificadas inconsistências, omissões e 
inobservância de preceitos legais e regulamentares 
nos processos de contabilização da receita e 
despesa; XXX - Impugnar, mediante representação à 
autoridade superior, quaisquer atos referentes a 
despesas sem a existência de crédito ou quando 
imputada à dotação imprópria; XXXI - Elaborar e 
acompanhar a programação financeira do exercício, 
propondo modificações sempre que o 
comportamento da receita ou da despesa exigir; 
XXXII - Adotar providências para a execução da 
programação financeira e dos cronogramas de 
desembolso; XXXIII - Desempenhar outras 
atividades correlatas Art. 14. O Departamento de 
Recursos Humanos tem as seguintes atribuições: I - 
Colaborar na execução das diretrizes e políticas 
básicas da Autarquia; II - Planejar, organizar, 
coordenar e supervisionar os serviços inerentes à 
administração de recursos humanos da Autarquia; 
III - Cumprir e fiscalizar o cumprimento das 
Resoluções superiores pertinentes à área pessoal; IV 
- Executar a política de cargos e salários da 
Autarquia; V - Manter-se atualizado quanto à 
legislação em vigor, tomando providências para a 
sua exata execução; VI - Seguir o Plano de Cargos e 
Salários da Autarquia; VII - Identificar a necessidade 
de treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal; VIII 
- Organizar e acompanhar o processo de 
recrutamento e seleção de pessoal; IX - Planejar, 
organizar e coordenar cursos e eventos aos 
empregados da Autarquia; X - Planejar, executar, 
coordenar e supervisionar trabalhos na área de 
saúde, segurança no trabalho, família, trabalho e 
previdência; XI - Prestar aos empregados da 
Autarquia as informações e os serviços relativos aos 
benefícios da Previdência Social; XII - Participar em 
conjunto à área médica e social da Autarquia, do 
Grupo de Ajuda Mútua para recuperação dos 
empregados com problemas relacionados à 
dependência química; XIII - Analisar em conjunto 
com à área social e psicológica da Autarquia, as 
causas do desempenho deficiente dos empregados; 
XIV - Participar das negociações com o Sindicato da 
categoria nos assuntos que se relacionam com a 
saúde e a segurança do trabalho; XV - Controlar e 
atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 
XVI - Dar subsídios para a elaboração das normas 
internas referentes a sua área de atuação; XVII - 
Prestar informações à Diretoria, quando necessário 
e/ou solicitado; XVIII - Organizar, dirigir e controlar 
os recursos humanos e materiais pertencentes a sua 

área de atuação; XIX - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas à segurança e medicina do 
trabalho; XX - Desempenhar outras atividades 
correlatas. Art. 15. O Departamento de Manutenção 
e Transportes tem as seguintes atribuições: I - 
Colaborar na execução das diretrizes e políticas 
básicas da Autarquia; II - Planejar, executar, 
coordenar e controlar os serviços de manutenção 
preventiva nos veículos/máquinas/equipamentos 
da Autarquia; III - Executar e acompanhar os 
serviços de manutenção corretiva nos 
veículos/máquinas/equipamentos da Autarquia; IV - 
Planejar, executar, coordenar e supervisionar os 
serviços de chapeação e pintura, solda, borracharia, 
torno e ferramentaria; V - Manter controle sobre o 
consumo de combustíveis, óleos e graxas; VI - 
Supervisionar as atividades de abastecimento de 
veículos, incluindo a unidade móvel de 
abastecimento; VII - Elaborar programa de 
lubrificação e engraxamento, acompanhando a sua 
execução; VIII - Executar e fiscalizar a operação da 
rampa de lavação; IX - Controlar a utilização de 
pneus nos veículos da Autarquia; X - Vistoriar os 
veículos na saída do pátio interno da Autarquia, 
verificando: a) Abastecimento diário dos tanques de 
combustíveis; b) Licenciamento de veículos; e c) 
Equipamentos de segurança obrigatórios. XI - 
Providenciar a baixa dos veículos/máquinas 
pertencentes à frota da Autarquia; XII - Vistoriar os 
veículos, verificando danos e avarias, identificando 
o responsável; XIII - Verificar o checklist do veículo, 
quando da troca de motorista; XIV - Vistoriar os 
veículos na saída do pátio interno da Autarquia, 
verificando: a) Limpeza externa e interna; b) Troca 
diária dos discos-diagrama dos tacógrafos; XV - 
Realizar a análise dos tacógrafos, comunicando as 
irregularidades às gerências responsáveis; XVI - 
Fiscalizar o correto preenchimento e a utilização do 
formulário “Relatório da Movimentação de Veículos 
e Máquinas” pelos motoristas da Autarquia; XVII - 
Analisar, através dos relatórios do sistema de coleta, 
o excesso de carga dos veículos coletores, 
comunicando à gerência e ao Diretor da área, as 
irregularidades; XVIII - Controlar e atestar os 
relatórios das atividades inerentes à área; XIX - Dar 
subsídios para a elaboração das normas internas 
referentes a sua área de atuação; XX - Prestar 
informações à Diretoria, quando necessário e/ou for 
solicitado; XXI - Organizar, dirigir e controlar os 
recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
área de atuação; XXII - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; XXIII - Desempenhar outras 
atividades correlatas. Art. 16. O Departamento de 
Limpeza Pública tem as seguintes atribuições: I - 
Colaborar na execução das diretrizes e políticas 
básicas da Autarquia; II - Planejar, organizar, 
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executar, coordenar e supervisionar os serviços de 
limpeza pública nos logradouros do Município de 
Florianópolis, a saber: a) Serviços de capinação; b) 
Serviços de roçagem; c) Serviços de varrição; d) 
Serviços de limpeza da orla e ruas de praias e 
balneários; e) Serviços especiais de limpeza em 
festas populares; f) Serviços de remoção de resíduos 
sólidos; g) Serviços de pintura em meio fio; h) 
Serviços de aplicação de raticidas; i) Serviços de 
limpeza em córregos e valas a céu aberto. III - 
Instalar e manter as papeleiras; IV - Elaborar, 
desenvolver e acompanhar projetos, visando a 
otimização dos serviços de limpeza pública; V - 
Manter atualizada as informações sobre as novas 
tecnologias e sugerir, quando oportuno, sua 
aplicação nos processos de limpeza pública; VI - 
Prestar aos usuários de limpeza pública o 
atendimento necessário; VII - Prestar assessoria 
e/ou consultoria, bem como emitir parecer técnico 
afetos à área de limpeza pública; VIII - Controlar e 
atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 
IX - Dar subsídios para a elaboração das normas 
internas referentes a sua área de atuação; X - 
Prestar informação à Diretoria, quando necessário 
e/ou solicitado; XI - Organizar, dirigir e controlar as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; XII - Cumprir e fazer cumprir 
as normas legais e internas pertinentes à segurança 
e medicina do trabalho; XIII - Desempenhar outras 
atividades correlatas. Art. 17. O Departamento de 
Coleta de Resíduos Sólidos tem as seguintes 
atribuições: I - Colaborar na execução das diretrizes 
e políticas básicas da Autarquia; II - Planejar, 
executar, coordenar e fiscalizar as atividades de 
operação da estação de transbordo, depósito de 
inertes, pontos de entrega voluntária de materiais, 
pátio de compostagem e destinação final dos 
materiais seletivos. III - Planejar, executar, 
coordenar e supervisionar os serviços de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de saúde 
no Município de Florianópolis; IV - Planejar, 
executar, coordenar e supervisionar os serviços de 
coleta de materiais recicláveis; V - Planejar, 
executar, coordenar e supervisionar os serviços de 
coleta de lixo pesado; VI - Proceder estudos, 
implantação, acompanhamento e avaliação de 
roteiros de coleta de resíduos sólidos e rotinas 
operacionais; VII - Controlar a pesagem de resíduos 
sólidos coletados, quilometragem percorrida e 
número de viagens realizadas e analisando os 
relatórios sobre excesso de carga e excesso de 
velocidade; VIII - Desenvolver ações conjuntas com 
diversos órgãos da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, voltados à gestão de resíduos sólidos, 
ações comunitárias e organização de catadores; IX - 
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos 
Centros de Triagem; X - Manter atualizada as 

informações sobre as novas tecnologias e sugerir, 
quando oportuno, sua aplicação nos processos de 
coleta de resíduos sólidos; XI - Prestar aos usuários 
de limpeza pública o atendimento necessário; XII - 
Prestar assessoria e/ou consultoria, bem como 
emitir parecer técnico afetos à área de coleta de 
resíduos sólidos; XIII - Controlar e atestar os 
relatórios das atividades inerentes à área; XIV - Dar 
subsídios para a elaboração das normas internas 
referentes a sua área de atuação; XV - Prestar 
informações à Diretoria, quando necessário e/ou 
solicitado; XVI - Organizar, dirigir e controlar os 
recursos humanos e materiais pertencentes a sua 
de atuação; XVII - Cumprir e fazer cumprir as normas 
legais e internas pertinentes à segurança e medicina 
do trabalho; XVIII - Desempenhar outras atividades 
correlatas. Art. 18. O Departamento de Serviços 
Municipais tem as seguintes atribuições: I - 
Colaborar na execução das diretrizes e políticas 
básicas da Autarquia; II - Planejar, acompanhar a 
execução e controlar as atividades relacionadas às 
obras de engenharia civil de pequeno porte e 
reforma nas edificações pertencentes à Autarquia; 
III - Prestar serviços de zeladoria urbana nos pontos 
de ônibus do Município de Florianópolis, nos postos 
de saúde municipais e nas creches municipais; IV - 
Manter em perfeito funcionamento o sistema de 
iluminação externa da sede da Autarquia; V - 
Controlar e atestar os relatórios das atividades 
inerentes à área; VI - Dar subsídios para a 
elaboração das normas internas referentes a sua 
área de atuação; VII - Prestar informações à 
Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; VIII - 
Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e 
materiais pertencentes a sua área de atuação; IX - 
Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas 
pertinentes à segurança e medicina do trabalho; X - 
Desempenhar outras atividades correlatas. Art. 19. 
O Departamento de Planejamento, Gestão e 
Projetos tem as seguintes atribuições: I - Colaborar 
na execução das diretrizes e políticas básicas da 
Autarquia; II - Pesquisar programas de aplicação de 
recursos em áreas de interesse da Autarquia; III - 
Captar recursos externos para investimentos na 
Autarquia, coordenando convênios/termos de 
repasse; IV - Elaborar e acompanhar 
convênios/parcerias e ações correlatas, de acordo 
com a legislação específica; V - Capacitar-se nos 
sistemas governamentais/privados (nacionais e 
internacionais) de Gestão de Convênios; VI - 
Coordenar os processos inerentes à gestão de 
convênios nos diversos setores da Autarquia, 
entendendo-se como processo de gestão de 
convênio: a) Identificar programas; b) Cadastrar o(s) 
ente(s) proponentes(s); c) Credenciar os usuários do 
sistema; d) Elaborar e enviar proposta/plano de 
trabalho; e) Habilitar-se junto ao ente 
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concedente/instituição financeira; f) Complementar 
documentação para diferentes Termos (Convênio / 
Repasse); g) Adequar dotação orçamentária aos 
Convênios/Repasses; h) Elaborar Termo de 
Referência/Projeto Básico; i) Elaborar Termo de 
Convênio/Repasse; j) Providenciar abertura e 
gerenciamento de conta(s) específica(s) para 
repasse; k) Encaminhar Quadro Básico (Plano de 
Trabalho) para a elaboração de Processo Licitatório; 
l) Acompanhar a execução dos contratos de acordo 
com o Plano de Trabalho; m) Gerenciar as 
transferências de recursos e pagamentos; n) 
Registrar em sistema eletrônico específico: 
Licitação, Contratos, Registros Financeiros e 
Contábeis e Prestação de Contas; o) Elaborar e 
enviar prestação de contas de acordo com a 
legislação vigente e específica; p) Solicitar termos 
aditivos, quando necessário: prorrogação de prazo, 
ampliação de metas, entre outros; e q) Acompanhar 
a aprovação/encerramento do Convênio/Repasse. 
VII - Gerar conhecimento que possibilite a 
padronização das rotinas operacionais dos 
trabalhos da Autarquia; VIII - Auxiliar os diversos 
órgãos da Autarquia na implantação de rotinas 
operacionais; IX - Analisar os relatórios elaborados 
nos órgãos operacionais, fornecendo à Diretoria a 
análise dos seus indicadores; X - Planejar e 
monitorar o desenvolvimento de novas tecnologias 
implantadas nas áreas operacionais da Autarquia; XI 
- Planejar e acompanhar os processos educativos, 
técnicos e operacionais da Autarquia; XII - 
Desenvolver e coordenar projetos específicos 
inerentes às atividades fins da Autarquia; XIII - 
Desenvolver projetos visando à captação de 
recursos externos para investimentos em atividades 
da Autarquia; XIV - Estudar e propor melhorias no 
âmbito da gestão/gerenciamento de serviços; XV - 
Manter controle sobre licenças ambientais 
necessárias às atividades fins da Autarquia; XVI - 
Supervisionar as atividades de educação ambiental 
voltadas aos resíduos sólidos e limpeza urbana: 
proferir palestras, atendimento as visitas ao Museu 
do Lixo e ao Complexo do Centro de Valorização de 
Resíduos de Florianópolis; XVII - Participar de 
eventos sobre o meio ambiente, limpeza pública e 
reciclagem, com vistas à divulgação das atividades 
da Autarquia; XVIII - Desenvolver ações conjuntas 
com diversos órgãos da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis voltadas à educação ambiental, gestão 
de resíduos sólidos e limpeza urbana, ações 
comunitárias e organização de catadores; XIX - 
Atender as demandas advindas das comunidades, 
munícipes, empresas, ONGs e associações, visando 
a troca de informações e orientações técnicas; XX - 
Fornecer subsídios às gerências das áreas 
operacionais da Autarquia, referentes à legislação 
vigente no âmbito da limpeza urbana; XXI - 

Coordenar a divulgação dos serviços realizados pela 
Autarquia, quando necessário; XXII - Representar a 
Autarquia nas atividades relativas a esclarecimentos 
aos munícipes, quanto ao mau acondicionamento 
do lixo, deposição do lixo fora do dia e horário de 
coleta, lixeiras fora do padrão, bem como participar 
de feiras e eventos sobre o meio ambiente, limpeza 
pública e reciclagem, com vistas à divulgação das 
atividades da Autarquia; XXIII - Dar suporte à 
fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, através do encaminhamento de 
informações sobre infrações da legislação municipal 
relativas ao Código de Posturas e legislação 
correlata; XXIV - Prestar assessoria e/ou consultoria, 
bem como emitir parecer técnico afetos à área de 
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana; XXV - 
Controlar e atestar os relatórios das atividades 
inerentes à área; XXVI - Dar subsídios para a 
elaboração das normas internas referentes a sua 
área de atuação; XXVII - Cumprir e fazer cumprir as 
normas legais e internas pertinentes à segurança e 
medicina do trabalho; XXVIII - Desempenhar outras 
atividades correlatas. Art. 20. Aos Gerentes 
compete: I - Gerenciar, programar e orientar a 
execução das atividades das suas respectivas 
Gerências e das unidades que lhe são diretamente 
subordinadas; II - Propor e executar ações que visem 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
atividades de suas Gerências e das unidades que lhe 
são diretamente subordinadas; III - Manter o Diretor 
de sua área informado dos fatos ocorridos no 
âmbito de suas Gerências e unidades subordinadas; 
IV - Propor acordo de parceria ou a contratação de 
serviços para atender às necessidades de suas 
Gerências e suas unidades subordinadas; V - 
Encaminhar, conforme prévia programação, ou 
sempre que solicitado, relatórios das atividades de 
suas Gerências e unidades subordinadas; VI - Propor 
regulamentação de normas, visando a melhoria do 
desempenho das atividades de suas Gerências e 
unidades subordinadas; VII - Proferir despachos em 
processos submetidos à sua apreciação; VIII - Propor 
o plano de lotação de pessoal e os programas de 
desenvolvimento de recursos humanos de suas 
Gerências e unidades subordinadas; IX - Submeter 
plano de férias e escala de substituição dos 
servidores sob a sua coordenação; X - Zelar pela 
manutenção da ordem, eficiência, eficácia e 
disciplina nos locais de trabalho sob sua gestão; XI - 
Comunicar qualquer fato que possa dar origem a 
instauração de sindicâncias, processos 
administrativos, tomadas de contas especiais, ou 
procedimentos policiais, conforme o caso, 
relacionados com irregularidades ocorridas no 
âmbito de suas Gerências e unidades subordinadas; 
XII - Cumprir e fazer cumprir as competências 
regimentais de suas unidades; e XIII - Desempenhar 
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outras atribuições que lhe forem incumbidas no 
interesse da COMCAP. CAPÍTULO III DAS 
REMUNERAÇÕES DE DIRETORIA Art. 21. A 
remuneração do cargo de Diretor Presidente será 
fixada por lei municipal. §1º A remuneração 
estabelecida para os cargos da Diretoria Executiva 
se constitui de 30% (trinta por cento) pagos a título 
de vencimentos e de 70% (setenta por cento) pagos 
a título de verba de representação. §2º Em caso do 
ocupante do cargo ser servidor/empregado de 
carreira da administração direta ou indireta, bem 
como de Empresas Públicas ou de Economia Mista, 
em qualquer das esferas, opte por receber a 
remuneração da fonte de origem, somente poderá 
receber da Autarquia a denominada verba de 
representação, equivalente a 70% (setenta por 
cento) da remuneração do cargo de Diretor 
Presidente. Art. 22. A remuneração do cargo de 
Diretor Administrativo-Financeiro corresponderá a 
90% (noventa por cento) do valor da remuneração 
do cargo de Diretor Presidente. §1º Em caso do 
ocupante do cargo ser servidor/empregado de 
carreira da administração direta ou indireta, bem 
como de Empresas Públicas ou de Economia Mista, 
em qualquer das esferas, opte por receber a 
remuneração da fonte de origem, somente poderá 
receber da Autarquia a denominada verba de 
representação, equivalente a 70% (setenta por 
cento) da remuneração do cargo de Diretor 
Presidente. Art. 23. A remuneração do cargo de 
Diretor de Operações corresponderá a 90% 
(noventa por cento) do valor da remuneração do 
cargo de Diretor Presidente. §1º Em caso do 
ocupante do cargo ser servidor/empregado de 
carreira da administração direta ou indireta, bem 
como de Empresas Públicas ou de Economia Mista, 
em qualquer das esferas, opte por receber a 
remuneração da fonte de origem, somente poderá 
receber da Autarquia a denominada verba de 
representação, equivalente a 70% (setenta por 
cento) da remuneração do cargo de Diretor 
Presidente. Art. 24. A remuneração do cargo de 
Subdiretor de Planejamento e Gestão 
corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da 
remuneração do cargo de Diretor Presidente. §1º 
Em caso do ocupante do cargo ser 
servidor/empregado de carreira da administração 
direta ou indireta em qualquer das esferas, opte por 
receber a remuneração da fonte de origem, 
somente poderá receber da Autarquia a 
denominada verba de representação, equivalente a 
70% (setenta por cento) da remuneração do cargo 
de Subdiretor de Planejamento e Gestão. TÍTULO III 
DAS VINCULAÇÕES E DOS RELACIONAMENTOS Art. 
25. A subordinação hierárquica das unidades 
orgânicas define-se por sua posição na estrutura 
administrativa da Autarquia e no enunciado de suas 

competências. Art. 26. As unidades se relacionam: I 
- entre si, na conformidade dos vínculos 
hierárquicos e funcionais expressos na estrutura e 
no enunciado de suas competências; II - entre si, os 
órgãos e as entidades do Município de Florianópolis, 
em conformidade com as definições e as 
orientações dos sistemas a que estão subordinadas; 
III - entre si, os órgãos e as entidades externas ao 
Município de Florianópolis, na pertinência dos 
assuntos comuns. TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS Art. 27. Cabe aos Diretores da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP) indicar e 
nomear em consonância com o Prefeito os 
ocupantes dos Cargos de Gerência e 
Assessoramento da Autarquia, para exercerem suas 
funções nas respectivas unidades organizacionais, 
observando os critérios administrativos. Art. 28. Os 
Diretores da Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP) baixarão os atos complementares 
necessários ao fiel cumprimento e aplicação 
imediata do presente Regulamento. Art. 29. A 
programação e a execução das atividades 
compreendidas nas funções exercidas pela 
Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) 
observarão as normas técnicas e administrativas, a 
legislação orçamentária e financeira e de controle 
interno. Art. 30. As dúvidas surgidas na aplicação 
deste Regimento Interno serão dirimidas pelo 
Diretor Presidente da Autarquia de Melhoramentos 
da Capital (COMCAP). Art. 31. Este Regimento 
Interno entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 19 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e  

DECRETO N. 17.800, DE 19 DE JULHO DE 2017 - O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica do 
Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
MARCOS PEREIRA do Cargo em Comissão de 
Superintendente de Habitação e Saneamento da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir de 
19/07/2017. Florianópolis, aos 19 de julho de 2017. 
GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e. 

 DECRETO N. 17.801, DE 19 DE JULHO DE 2017 - 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 LUCAS BARROS 
ARRUDA para exercer o Cargo em Comissão de 
Superintendente de Habitação e Saneamento da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir de 
19/07/2017. Florianópolis, aos 19 de julho de 2017. 
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GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e.  

DECRETO N. 17.802, DE 19 DE JULHO DE 2017 - 
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOREM A PRIMEIRA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI I, NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS GESTÃO 2017/2019. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo inciso III, do art. 74 da 
Lei Orgânica do Município de Florianópolis e com 
fundamento no Decreto n. 1.193 de 2001, na Lei 
Federal n. 9.503, de 1997, e na Resolução n. 233 de 
2007, do Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN, RESOLVE: Art. 1º Designar os Membros 
para, sob a presidência do titular da entidade 
representativa da sociedade ligada à área de 
trânsito, comporem a Primeira Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações – JARI I: I – Integrantes 
com conhecimento na área de trânsito, com no 
mínimo, nível médio de Escolaridade: a) Titular: 
Acácio Garibaldi S. Thiago Filho; b) Suplente: Ricardo 
Pinheiro de Moura. II – Servidor Representante do 
órgão que impôs a penalidade: a) Titular: Marcelo 
Roberto da Silva; b) Suplente: Juliano Pereira. III - 
Representante de entidade representativa da 
sociedade ligada à área de trânsito: a) Titular: 
Alexandra Fernandes Neves; b) Suplente: Fernanda 
Piccoli Araújo. IV - Secretariar os serviços da JARI I: 
a) Sandra Maria Raimundo. Art. 2º Revogar o 
Decreto n. 14.949, de 2015. Art. 3º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 19 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e.  

DECRETO N. 17.803, DE 19 DE JULHO DE 2017 - 
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOREM A SEGUNDA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI II, NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS GESTÃO 2017/2019. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo inciso III, do art. 74 da 
Lei Orgânica do Município de Florianópolis e com 
fundamento no Decreto n. 1.193 de 2001, na Lei 
Federal n. 9.503, de 1997, e na Resolução n. 233 de 
2007, do Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN, RESOLVE: Art. 1º Designar os Membros 
para, sob a presidência do titular da entidade 
representativa da sociedade ligada à área de 
trânsito, comporem a Segunda Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações – JARI II: I – Integrantes 
com conhecimento na área de trânsito, com no 
mínimo, nível médio de Escolaridade: a) Titular: 
Everton Bruno Lohn; b) Suplente: Jorge Luiz de 
Campos Júnior. II – Representante servidor do órgão 

que impôs a penalidade: a) Titular: Ivan da Silva 
Couto Júnior; b) Suplente: André Luiz Oliveira. III - 
Representante de entidade representativa da 
sociedade ligada à área de trânsito: a) Titular: 
Michel da Silva; b) Suplente: Verônica Corrêa da 
Cunha Oliveira. IV - Para secretariar os serviços da 
JARI II: a) Secretária: Patrícia Giuliani. Art. 2º 
Revogar o Decreto n. 14.950, de 2015. Art. 3º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 19 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL 
ARIANA SCARDUELLI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL e.e.  

LEI N. 10.236, DE 28 DE JUNHO DE 2017 - DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica declarada de 
utilidade pública municipal a Associação da Velha 
Guarda das Escolas de Samba da Grande 
Florianópolis (AVGES-GRANFPOLIS), entidade civil, 
sem fins econômicos, com sede e foro nesta Capital. 
Art. 2° À referida entidade, ficam assegurados todos 
os direitos e todas as vantagens previstos em lei. 
Art. 3° Para o devido controle e sob pena de 
revogação desta Lei, a entidade deverá encaminhar 
anualmente à Câmara Municipal de Florianópolis, 
até 30 de junho do exercício subsequente, os 
seguintes documentos: I – relatório anual de 
atividades; II – declaração de que permanecem 
cumpridos os requisitos exigidos para a concessão 
da declaração de utilidade pública; III – cópia 
autenticada das alterações ocorridas no estatuto, se 
houver; IV – balancete contábil; e V – ficha cadastral 
atualizada. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. Florianópolis, aos 28 de junho de 
2017. GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO 
MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
16.644/2016. Autor: Ver. Afrânio Tadeu Boppré.  

LEI N. 10.237, DE 28 DE JUNHO DE 2017 - DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica declarada de 
utilidade pública municipal a Associação Amigos do 
Futsal, entidade civil, sem fins econômicos, com 
sede e foro nesta Capital. Art. 2° À referida entidade, 
ficam assegurados todos os direitos e todas as 
vantagens previstos em lei. Art. 3° Para o devido 
controle e sob pena de revogação desta Lei, a 
entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara 
Municipal de Florianópolis, até 30 de junho do 
exercício subsequente, os seguintes documentos: I 
– relatório anual de atividades; II – declaração de 
que permanecem cumpridos os requisitos exigidos 
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para a concessão da declaração de utilidade pública; 
III – cópia autenticada das alterações ocorridas no 
estatuto, se houver; IV – balancete contábil; e V – 
ficha cadastral atualizada. Art. 4º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 
28 de junho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
16.969/2017. Autor: Ver. Afrânio Tadeu Boppré.  

LEI N. 10.238, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor Orlando Carlos da Silveira Mello (Neco). Art. 
2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 03 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE 
MELLO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
Projeto de Lei n. 16.959/2017. Autor: Ver. Edson 
Lemos.  

LEI N. 10.239, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor Jeisson Dias Schmidt. Art. 2º Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
aos 03 de julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO 
- PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
16.900/2016. Autor: Ver. Afrânio Tadeu Boppré.  

LEI N. 10.240, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor José da Costa. Art. 2º Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de 
julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
17.032/2017. Autor: Ver. Claudinei Marques.  

LEI N. 10.241, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor Hélio Costa. Art. 2º Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de 

julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
17.035/2017. Autor: Ver. Claudinei Marques.  

LEI N. 10.242, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor Daniel Moreira Borges. Art. 2º Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
aos 03 de julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO 
- PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
17.061/2017. Autor: Ver. Claudinei Marques.  

LEI N. 10.243, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor João Carlos Nunes. Art. 2º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 
03 de julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Projeto de Lei n. 
17.071/2017. Autor: Ver. Dalmo Deusdedit 
Meneses.  

LEI N. 10.244, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor Valdir Pedro dos Santos. Art. 2º Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 03 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE 
MELL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
Projeto de Lei n. 17.081/2017. Autor: Ver. Marcelo 
Fernando de Oliveira.  

LEI N. 10.245, DE 03 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA Manezinho da ilha Faço saber a todos os 
habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões ao 
Senhor Carlos Damião Werner Martins. Art. 2º Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 03 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE 
MELLO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
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Projeto de Lei n. 17.102/2017. Autor: Ver. Maikon 
da Costa.  

LEI N. 10.246, DE 05 DE JULHO DE 2017 - CONCEDE 
MEDALHA HERBERT DE SOUZA Faço saber a todos 
os habitantes do município de Florianópolis que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica concedida a 
Medalha Herbert de Souza à Casa de Acolhimento 
Semente Viva. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Florianópolis, aos 05 de julho de 
2017. GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO 
MUNICIPAL Projeto de Lei n. 17.005/2017. Autor: 
Ver. Edinon Manoel da Rosa.  

LEI N. 10.248, DE 10 DE JULHO DE 2017 - TORNA 
DISPENSÁVEL A EXIGÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, INDIRETA, SUAS 
FUNDAÇÕES, BEM COMO CONCESSIONÁRIAS E 
PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA, EM CARTÓRIO DE 
DOCUMENTOS PESSOAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS Faço saber a todos os habitantes do 
município de Florianópolis que a Câmara Municipal 
de Florianópolis aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: Art. 1º Fica dispensada a exigência de 
autenticação em cartório, das cópias de 
documentos exigidos por órgãos integrantes da 
administração pública municipal, direta, indireta e 
suas fundações, bem como concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos em todo o 
município de Florianópolis, desde que utilizada no 
interesse do requerente, em procedimento 
administrativo do mencionado órgão autenticador. 
Art. 2º O servidor público, em confronto com o 
documento original, autenticará a cópia, declarando 
que confere com o original, fazendo uso da Fé 
Pública que lhe é conferida. Parágrafo único. A 
autenticação de que trata o caput deste artigo 
deverá ser realizada com a carimbagem, constando, 
obrigatoriamente, a data, o nome, a matrícula e o 
órgão de lotação do servidor. Art. 3º O órgão que 
em verificação, a qualquer tempo, constatar 
falsificação de assinatura em documento público 
deverá imediatamente dar conhecimento do fato à 
autoridade competente para instauração de 
processo administrativo e criminal. Art. 4º Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 10 de julho de 2017. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE 
- MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
Projeto de Lei n. 16.908/2016. Autor: Ver. Edinon 
Manoel da Rosa.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 01726/2017, DE 18 DE JULHO DE 
2017 -  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, resolve: Art. 1° DISPENSAR, a partir de 
01 de julho de 2017, da designação concedida por 
intermédio da Portaria nº 0926/2017, ao servidor 
ROGERIO ARLINDO MARTINS, matrícula 06.701-6, 
da função gratificada de Chefia de Divisão padrão 
FG-2, no IGEOF.  Art. 2º  DESIGNAR, o servidor 
ROGERIO ARLINDO MARTINS, matrícula 06.701-6, 
para a função gratificada de Chefia de 
Departamento de Emprego e Renda, padrão FG-1, 
na Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, 
Trabalho e Renda, a partir de 01 de julho de 2017.   
EVERSON MENDES Secretário Municipal da 
Administração 

PORTARIA Nº 01727/2017, DE 18 DE JULHO DE 
2017 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e com base no Decreto 11.374/2013, 
resolve:Art. 1º CESSAR EFEITOS, da Portaria nº 
00964/2017, que colocou o servidor ROGÉRIO 
ARLINDO MARTINS, matrícula 06701-6, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, a disposição do 
Instituto de Geração de Oportunidades de 
Florianópolis, a contar de 01/07/2017.Art. 2º 
COLOCAR A DISPOSIÇÃO, o servidor ROGÉRIO 
ARLINDO MARTINS, matrícula 06701-6, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado na 
Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e 
Orçamento, para atuar na Secretaria Municipal de 
Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda, com ônus 
para o destino, pelo período de 01/07/2017 a 
31/12/2017. EVERSON MENDES - Secretário 
Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 01728/2017, DE 18 DE JULHO DE 
2017 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e com base no Decreto 11.374/2013, 
resolve COLOCAR A DISPOSIÇÃO, o servidor 
ADILSON FUCK, matrícula nº 17668-0, ocupante do 
cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, para atuar na 
Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM, 
com ônus para o destino, pelo período de 
17/07/2017 a 31/12/2017.EVERSON 
MENDES.Secretário Municipal da Administração.  
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PORTARIA Nº 1729/2017 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições conferidas pelo Decreto nº 
11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei 
Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º 
DESIGNAR os servidores KELLY CRISTINA VIEIRA, 
matrícula nº 131180, MARIA APARECIDA NAPOLEÃO 
CATARINA, matrícula nº 8892-7 e MAURÍCIO 
BARBOSA DA SILVA, matrícula nº 40608-2, para sob 
a presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO 
ESPECIAL DE DESAPROPRIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE 
IMÓVEIS DECLARADOS, POR DECRETO DE 
DESAPROPRIAÇÃO, DE INTERESSE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. Art. 2º O 
prazo de duração desta comissão será de 01(um) 
ano. Art. 3º Os membros participantes da comissão 
exercerão essas atividades sem prejuízo das funções 
que ocupam e será considerada prestação de 
serviço público relevante e não farão jus a qualquer 
espécie de gratificação ou remuneração especial. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. 
Florianópolis, 18 de julho de 2017. EVERSON 
MENDES - Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA/SS/GAB/ N° 148/2017 – O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕIES E, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A 
LEI N° 5344/98, O DECRETO N° 441/98 E A 
PORTARIA/SSDS/GAB/N° 52/2013. Resolve: 
TORNAR SEM FEITO a Portaria SS/GAB/PSF Nº 
106/2017, que exonera ou designa o servidor 
LEANDRO HORTA THOME, matrícula nº20329-7, 
Médico, para o Programa de Saúde da Família, a 
partir de 01/07/2017.  PORTARIA/SS/GAB/ N° 
150/2017, Resolve TORNAR SEM FEITO a Portaria 
SS/GAB/PSF Nº 103/2017, que exonera ou designa 
o servidor KAREN VIEIRA CHEREM, matrícula 
nº15960-3, Técnico de Enfermagem, para o 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
01/07/2017. Florianópolis, 19 de julho de 2017. Dr. 
Carlos Alberto Justo da Silva. Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/GEMO N° 00001/2013 – O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES E, DE ACORDO COM O QUE 
DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR N° 358/09, O 
DECRETO N° 8563/2010: PORTARIA/SS/GAB/ 
N°149/2017 Resolve: EXONERAR o servidor 
LEANDRO HORTA THOME matrícula n°20329-7 
Médico, para Gratificação de Especialidade Médica 
e Odontológica, na opção de 40 horas, a partir de 

01/07/2017.  Florianópolis, 19 de julho de 2017. 
Carlos Alberto Justo da Silva Secretario Municipal de 
Saúde 

RESOLUÇÃO Nº. 008/CMS/2017 - APROVA A 
NOMEAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS 2017 - 
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, com 
base em suas competências regimentais e no uso de 
suas atribuições, atendendo o disposto na Lei nº. 
10.167, de 14 de dezembro de 2016 e no seu 
Regimento Interno, conforme deliberação da 
Reunião Ordinária nº 139, realizada no dia 25 de 
abril de 2017, RESOLVE: Art. 1º- Aprovar a 
nomeação dos novos conselheiros segundo 
informado pelas entidades membro e demais 
órgãos que tem assento neste Conselho: I. 
Presidência do Conselho Municipal de Saúde: Dr. 
Carlos Alberto Justo da Silva, Secretário Municipal 
de Saúde. II. Conselho Regional de Odontologia de 
Santa Catarina (CRO/SC): Sylvio da Costa Júnior, na 
condição de conselheiro suplente. III. Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção de Santa Catarina 
(OAB/SC): Johnson Garcez Homem , na condição de 
conselheiro titular; e  Silvia Machado Abreu , na 
condição de conselheiro suplente. IV.Secretaria 
Municipal da Educação (SME): Vanessa Philippi 
Cecconi, na condição de conselheira suplente.V. 
Secretaria Municipal de Assistencia Social (SMAS): 
Karen Vieira Cherem, na condição de conselheira 
titular; e Milena Gabriela Campagnolo, na condição 
de conselheira suplente.VI.Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS):  Edenice Reis da Silveira, na condição 
de conselheiro titular; e Daniela de Liz Calderon, na 
condição de conselheiro suplente. VII. Sindicado dos 
Farmacêuticos de Santa Catarina (SINDFAR): Sidnei 
Batista, na condição de conselheiro titular; e 
Fernanda Manzini, na condição de conselheiro 
suplente.VIII. Sindicato dos Laboratórios de Análises 
Clínicas, Patologia Clínica e Anátomo-Citopagologia 
no Estado de Santa Catarina (SINDILAB): Carlos 
Nyander Theiss, na condição de conselheiro titular; 
e Eduardo Comelli Goular, na condição de 
conselheiro suplente. IX. Sindicato dos Médicos de 
Santa Catarina (SIMESC) Renato José Alves de 
Figueiredo, como conselheiro titular; e Vanessa 
Andrea de Souza Baulé, na condição de conselheira 
suplente. X. Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimento de Saúde Pública Estadual e 
Privado de Florianópolis e Região (SINDSAÚDESC): 
Wallace Fernando Cordeiro, na condição de 
conselheiro titular. XI. Sindicato  dos Trabalhadores 
em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal 
no Estado de Santa Catarina (SINDPREVS/SC): João 
Paulo Silvano Silvestre, na condição de conselheiro 
titular. XII. Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC): Fernando Hellmann, na condição de 
conselheiro titular; e Isabela de Carlos Back, na 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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condição de conselheira suplente. Art. 2º - Esta 
Resolução entra em vigor e passa a produzir seus 
efeitos a partir de sua publicação. Carlos Alberto 
Justo da Silva Presidente Janaina Deitos 1ª 
Secretária Gean Marques Loureiro Prefeito 
Municipal de Florianópolis 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 
002/2017/SMS/PMF - A Secretaria Municipal de 
Saúde torna pública a realização da Chamada 
Pública n° 002/2017/SMS para seleção e possível 
contratação de prestador(es) para realização de 
Atendimento Fisioterapêutico Domiciliar de 
usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, em 
cumprimento de decisões judiciais e afins. Os 
interessados deverão apresentar documentação de 
habilitação e qualificação técnica exigida em 
envelopes separados fechados dirigidos à Comissão 
de Contratualização dos Prestadores de Serviços de 
Saúde de Florianópolis, até 28 de julho de 2017, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h00min, Protocolo da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis, situada na Av. Henrique da 
Silva Fontes, 6100 – Trindade, Florianópolis/SC. O 
ato de abertura dos envelopes se dará no dia 
31/07/2017, às 15h no mesmo local. Obtenção do 
Edital: através do site da Secretaria Municipal de 
Saúde:http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saud
e. Florianópolis, 19 de julho de 2017. 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 
165/SMA/DSLC/2017 - A Secretaria Municipal de 
Saúde torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada 
licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo 
menor preço tendo como objeto: Contratação de 
empresa para execução de obra de ampliação do 
Centro de Saúde Lagoa da Conceição. A data limite 
para a entrega dos envelopes será às 14h do dia 
04/08/2017. A reunião de abertura dos envelopes 
será 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. O Edital 
poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 004, DE 19 DE JULHO DE 2017 - 
Dispõe sobre a autorização para condução de 
veículo oficial no âmbito da Fundação Municipal do 
Meio Ambiente de Florianópolis – FLORAM. Mario 
Davi Barbosa, Superintendente da FLORAM, no uso 
de suas competências e atribuições que lhe confere 
o Decreto Municipal nº 17.330/2017, resolve: Art. 

1º. Autorizar os Terceirizados, RAFAEL DE SOUZA, 
matrícula nº 7701, CPF nº 006.651.159-38, CNH nº 
01619565406, com validade até 17/07/2017, 
RANGEL VALMIR DA CUNHA, matrícula nº 26901, 
CPF nº 070.137.649-06, CNH nº 04505505900, com 
validade até 10/11/2018, MARCELO MARTINS 
ALVES, matrícula nº 7700, CPF nº 488.764.029-34, 
CNH nº 02858209802, com validade até 
27/05/2018, LUIZ FERNANDO BEZERRA SALUM, 
matrícula nº 23666, CPF nº 005.258.789-47, CNH nº 
02555293157, com validade até 08/01/2019, 
DELCIR PEREIRA, matrícula nº 29064, CPF nº 
691.607.599-68, CNH nº 02074886960, com 
validade até 15/01/2022 e VILSON SERGIO PARIS, 
matrícula n° 7704, CPF n° 303.549.609-97, CNH n° 
02466502242, com validade até 09/01/2018, 
lotados na FLORAM, a conduzir os veículos oficiais a 
serviços nesta Fundação e para os quais os 
autorizados são devidamente habilitados. Art. 2º. A 
responsabilidade administrativa, civil e penal, em 
casos de infrações de trânsito, colisões, lesões 
corporais ou mesmo óbitos decorrentes do objeto 
desta portaria, ficará a cargo dos servidores. Art. 3º. 
A autorização para conduzir os veículos oficiais 
descritos no art. 1º restringe-se exclusivamente 
para as finalidades profissionais e institucionais da 
FLORAM, sob pena de responsabilidade. Art. 4º. A 
presente portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Cumpra-se e publique-se. Florianópolis, 
19 de julho de 2017. Mario Davi Barbosa - 
Superintendente FLORAM 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - A Fundação Municipal do 
Meio Ambiente (FLORAM), situada à Rua Felipe 
Schmidt nº 1320, Centro, no uso de suas atribuições 
e considerando o que dispõe o artigo 96 § 1º, IV e 
artigo 126 do Decreto Federal nº 6514/2008,  
notifica as pessoas físicas ou jurídicas abaixo 
relacionadas, a tomarem conhecimento dos autos 
de infração, contra elas expedidos, e, querendo 
poderão apresentar defesa/Recurso administrativa 
no prazo de até vinte dias da publicação deste 
edital, junto ao protocolo do Pró Cidadão, a Rua 
Ten. Silveira esq. Praça XV. Nome/CPF/Nº Auto de 
Infração: Leonil da Silva Pierri, 288.450.219-04, 
16207; Vera Lucia da Silva Feijo, 334.708.710-00, 
15847.   Marcelo da Silva – Diretor de Fiscalização 
Ambiental. 

COMPANHIA MELHORAMENTOS 

DA CAPITAL 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO 
PRESENCIAL  - Objeto – Permissão de Uso Oneroso 
de imóvel com área total de 406 m², de propriedade 
da COMCAP, localizado em Canasvieiras, 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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Florianópolis – SC.A Pregoeira da Companhia 
Melhoramentos da Capital – COMCAP – comunica 
que está aberto o pregão presencial para o objeto 
acima mencionado. As propostas serão recebidas 
até as 13h45min do dia 01 de agosto de 2017 e 
serão abertas às 14h do mesmo dia, na sede da 
Comcap, na Rua 14 de Julho, nº 375, Estreito, 
Florianópolis – SC. O Edital e demais elementos da 
licitação poderão ser obtidos no endereço acima, no 
horário das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, 
mediante pagamento de R$ 10,00 (dez) reais ou, 
gratuitamente, através do site www.comcap.org.br. 
Florianópolis, 19 de julho de 2017 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2017 - PREGÃO 
PRESENCIAL - Objeto – Contratação de Licença de 
Uso para Software de Gestão de Frota de Veículos, 
Máquinas e Equipamentos com Administração 
Completa de Custos e Manutenção para a 
COMCAP.A Companhia Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, através da Pregoeira Oficial, leva ao 
conhecimento dos interessados, o resultado deste 
Edital.  

RESULTADO: 

LO
TE

 

EMPRESA 
VENCEDORA 

Preço Global Estimado 

Únic
o 

Empresa Multisoft 
Tecnologia Ltda. ME 

R$ 211.200,00 

Florianópolis, 12 de julho de 2017 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO N° 674, DE 11 DE JULHO DE 2017 - O 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA de Florianópolis, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, em 
conformidade com a Sessão Plenária Ordinária do 
CMDCA de 11 de julho de 2017 e CONSIDERANDO: 
Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
institui Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 
Municipal n° 7.855, de 22 de abril de 2009, que 
dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente e sobre a revogação dos 
Art. 4º e 5º da lei nº 6.134 de 2002 e das leis nº 3.794 
de 1992 e 6.565 de 2004; Resolução nº 175, de 09 
de dezembro de 2009, que dispõe sobre os 
mecanismos de funcionamento para captação e 
aplicação dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de Florianópolis; Resolução nº 137, de 

21 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe 
sobre os parâmetros para a criação e o 
funcionamento dos Fundos nacional, Estaduais e 
Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; RESOLVE: Art. 1°. Aprovar o 
pagamento de inscrições, passagens e diárias para a 
participação de 02 (duas) Conselheiras de Direitos 
no curso “Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil”, a ser realizado nos dias 27 e 28 de 
julho de 2017, em Campinas – SP. Art. 2º. Esta 
resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis – SC, 11 de julho de 2017. Edelvan 
Jesus da Conceição – Vice-Presidente do CMDCA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 - 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento 
de uniformes, para a Câmara Municipal de 
Florianópolis. Credenciamento: A partir das 14:15  
até às 14:30  horas do dia 31/07/2017. Abertura dos 
envelopes: Às 14:30  horas do dia 31/07/2017.  
Local: Rua Anita Garibaldi, nº 35, Centro Legislativo 
Municipal, 1º andar, Centro, nesta Capital. Os 
interessados poderão retirar o edital através do site 
www.cmf.sc.gov.br, Link “Licitações” e obter 
demais informações junto à Gerência de Licitações, 
no endereço acima citado, ou pelo telefone (48) 
3027-5838, nos dias úteis das 13:30 às 19:30 horas. 
Florianópolis, 19 de julho de 2017. Sérgio Luiz de 
Souza – Pregoeiro. 

ATO DA MESA N. 368, DE 19 DE JULHO DE 2017 - A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11, 
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
1694/2013, do nível 6 para o nível 1, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de FERNANDO DOMINGOS BERNARDO, 
com lotação no Gabinete do Vereador Edinon 
Manoel da Rosa. Art. 2º Este Ato entra em vigor a 
partir de 10 de julho de 2017. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 19 de julho de 2017. 
Vereador GUILHERME PEREIRA DE PAULO – 
Presidente; Vereador ROBERTO KATUMI ODA - 1º 
Vice Presidente; Vereador CLAUDINEI MARQUES - 
1º Secretário. 

ATO DA MESA N. 369, DE 19 DE JULHO DE 2017 - A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11, 
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE: 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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Art. 1º ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
1694/2013, do nível 9 para o nível 4, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de JOAO NAZARENO BILCK, com lotação 
no Gabinete do Vereador Vanderlei Farias. Art. 2º 
Este Ato entra em vigor a partir de 11 de julho de 
2017. Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, 
em 19 de julho de 2017. Vereador GUILHERME 
PEREIRA DE PAULO – Presidente; Vereador 
ROBERTO KATUMI ODA - 1º Vice Presidente; 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Secretário. 

ATO DA MESA N. 370, DE 19 DE JULHO DE 2017 - A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11, 
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
1694/2013, do nível 20 para o nível 18, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de ANDREIA DOLISETE DOS SANTOS, com 
lotação no Gabinete do Vereador Bruno André de 
Souza. Art. 2º Este Ato entra em vigor a partir de 11 
de julho de 2017. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 19 de julho de 2017. Vereador 
GUILHERME PEREIRA DE PAULO – Presidente; 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA - 1º Vice 
Presidente; Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º 
Secretário.  

ATO DA MESA N. 371, DE 19 DE JULHO DE 2017 - A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11, 
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
1694/2013, do nível 19 para o nível 16, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO, 
com lotação no Gabinete do Vereador Bruno André 
de Souza. Art. 2º Este Ato entra em vigor a partir de 
11 de julho de 2017. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 19 de julho de 2017. Vereador 
GUILHERME PEREIRA DE PAULO – Presidente; 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA - 1º Vice 
Presidente; Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 372, DE 19 DE JULHO DE 2017 - A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11, 
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
1694/2013, do nível 18 para o nível 17, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de ELICIO NUNES FILHO, com lotação no 
Gabinete do Vereador Bruno André de Souza. Art. 
2º Este Ato entra em vigor a partir de 11 de julho de 
2017. Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, 
em 19 de julho de 2017. Vereador GUILHERME 

PEREIRA DE PAULO – Presidente; Vereador 
ROBERTO KATUMI ODA - 1º Vice Presidente; 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Secretário. 

ATO DA MESA N. 373, DE 19 DE JULHO DE 2017 - A 
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11, 
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE: 
Art. 1º ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
1694/2013, do nível 19 para o nível 18, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de MALUANY FERNANDES GOMES DA 
SILVA, com lotação no Gabinete do Vereador Bruno 
André de Souza. Art. 2º Este Ato entra em vigor a 
partir de 11 de julho de 2017. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 19 de julho de 2017. 
Vereador GUILHERME PEREIRA DE PAULO – 
Presidente; Vereador ROBERTO KATUMI ODA - 1º 
Vice Presidente; Vereador CLAUDINEI MARQUES - 
1º Secretário. 
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