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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

LEI N. 10.372, DE 25 DE ABRIL DE 2018 - INSTITUI O 
PROGRAMA CRECHE E SAÚDE JÁ NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 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 instituído no âmbito do 
município de Florianópolis o Programa Creche e 
Saúde Já, com o objetivo de fomentar a 
descentralização de atividades e serviços 
desempenhados por órgãos ou entidades públicas 
municipais, mediante a participação de pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
incluídas associações civis e fundações privadas de 
igual natureza, cujas atividades sejam dirigidas ao 
ensino, ao esporte, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde 
e à assistência social, observadas as seguintes 
diretrizes: I - adoção de critérios que assegurem a 
otimização do padrão de qualidade na execução 
dos serviços e no atendimento ao cidadão; II - 
promoção de meios que favoreçam a efetiva 
redução de formalidades burocráticas para o 
acesso aos serviços; III - adoção de mecanismos 
que possibilitem a integração entre os setores 
públicos do Município, a sociedade e o setor 

privado; IV - manutenção de sistema de 
programação e acompanhamento de suas 
atividades que permitam a avaliação da eficácia 
quanto aos resultados; V - promoção da melhoria 
da eficiência e qualidade dos serviços e atividades 
de interesse público, do ponto de vista econômico, 
operacional e administrativo; VI - redução de 
custos, racionalização de despesas com bens e 
serviços coletivos e transparência na sua alocação 
e utilização; e VII - subordinação das entidades à 
observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e eficiência. §1º Para efeitos desta 
Lei, equiparam-se às fundações privadas aquelas 
instituídas por lei municipal com gestão privada. 
§2º Não serão objetos de descentralização as 
atividades típicas do Município, exercidas por 
intermédio de poder de polícia. §3º O programa 
Municipal Creche e Saúde Já será coordenado pela 
Secretaria Municipal da Administração. Capítulo I 
Das Organizações Sociais Seção I Da Qualificação 
Art. 2º São requisitos para que a entidade, 
constituída na forma do artigo anterior, possa se 
habilitar à qualificação como organização social: I - 
comprovar o registro de seu ato constitutivo ou 
alterações posteriores, dispondo sobre: a) natureza 
social de seus objetivos relativos à respectiva área 
de atuação; b) finalidade não econômica, no caso 
de associações civis, ou não lucrativas, no caso de 
fundações privadas, com obrigatoriedade de 
investimento de seus excedentes financeiros no 
desenvolvimento das próprias atividades; c) 
aceitação de novos membros ou associados, na 
forma do estatuto, no caso das associações civis; d) 
previsão de incorporação integral do patrimônio, 
legados ou doações que lhe foram destinados por 
força do contrato de gestão e a ele afetados, bem 
como dos excedentes financeiros vinculados ao 
referido instrumento, em caso de extinção ou 
desqualificação, ao patrimônio de outra 
organização social congênere qualificada no 
âmbito do Município na mesma área de atuação, 
ou ao patrimônio do Município, na proporção dos 
recursos e bens por este alocados; e) previsão de 
adoção de práticas de planejamento sistemático de 
suas ações, mediante instrumentos de 
programação, orçamentação, acompanhamento e 
avaliação de suas atividades; f) obrigatoriedade de 
publicação anual, no jornal de circulação local, de 
relatórios financeiros, elaborados em 
conformidade com os princípios fundamentais de 
contabilidade, e o relatório de execução do 
contrato de gestão; g) proibição de distribuição de 
bens ou de parcelas do patrimônio líquido em 
qualquer hipótese, inclusive, no caso de 
associações civis, em razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de associado ou membro 
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da entidade; h) previsão de participação, no órgão 
colegiado de deliberação superior, de 
representantes do poder público e de membros da 
comunidade, de notória capacidade profissional e 
idoneidade moral; e i) composição e atribuições da 
diretoria. II - Dispor, a entidade, da seguinte 
estrutura básica: a) Assembleia Geral, como órgão 
de deliberação superior para as associações civis; 
b) Conselho de Administração, como órgão de 
deliberação superior, estruturado nos termos que 
dispuser o respectivo estatuto, observados, para os 
fins de atendimento dos requisitos de qualificação, 
os critérios estabelecidos nos arts. 4º e 5º desta 
Lei; c) Diretoria Executiva, ou instância equivalente, 
como órgão de gestão; e d) Conselho Fiscal, ou 
instância equivalente, como órgão de fiscalização 
da administração contábil-financeira; III - haver 
aprovação, de sua qualificação como organização 
social, por comissão designada por decreto do 
Prefeito Municipal, quando cumpridos todos os 
requisitos de que tratam os incisos I e II deste 
artigo, demonstrados por meio de procedimento 
objetivo, em autos de processo administrativo, 
avalizados pelo setor de Controle Interno do 
Município; e IV - fica a organização social, que vier 
a estabelecer contratos de gestão com o município 
de Florianópolis, obrigada a adotar mecanismos e 
procedimentos internos de integridade 
(compliance), auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de 
ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, 
conforme a Lei Federal n. 12.846, de 2013. 
Parágrafo único. O indeferimento da qualificação 
como organização social de entidade interessada 
deverá ser justificado por razões fundamentadas 
nos autos do processo administrativo. Art. 3º Não 
poderá participar do chamamento público a 
entidade privada sem fins lucrativos que: I - tenha 
sido desqualificada como organização social, por 
descumprimento das disposições contidas no 
contrato de gestão, nos termos do art. 26 desta Lei, 
em decisão irrecorrível, pelo período que durar a 
penalidade; e II - esteja omissa no dever de prestar 
contas de parceria anteriormente celebrada; III - 
tenha sido punida com uma das seguintes sanções, 
pelo período que durar a penalidade: a)
 suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o órgão supervisor 
ou a entidade supervisora; e b) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública; IV - tenha tido contas de 
parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer ente 
federativo, em decisão irrecorrível, nos últimos 
oito anos; e V - não possuam comprovação de 
regularidade fiscal, trabalhista no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio de: 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União; b) Certificado de Regularidade do 
FGTS; e c) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. Subseção I Do Conselho de 
Administração Art. 4º O Conselho de 
Administração de que trata a alínea ‘b’ do inciso II 
do art. 2º desta Lei deverá ser composto por: I - 
vinte a quarenta por cento de membros natos 
representantes do poder público, definidos pelo 
estatuto da entidade; II - vinte a trinta por cento de 
membros natos representantes de entidades da 
sociedade civil, definidos pelo estatuto; III - até dez 
por cento, no caso de associação civil, de membros 
eleitos dentre os membros ou os associados; IV - 
dez a trinta por cento de membros eleitos pelos 
demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de 
notória capacidade profissional e reconhecida 
idoneidade moral; e V - até dez por cento de 
membros indicados ou eleitos na forma 
estabelecida pelo estatuto. §1º Os membros 
eleitos ou indicados para compor o Conselho 
devem ter mandato de quatro anos, admitida uma 
recondução. §2º Os representantes de entidades 
previstos nos incisos I e II devem corresponder a 
mais de cinquenta por cento do Conselho. §3º O 
primeiro mandato de metade dos membros eleitos 
ou indicados deve ser de dois anos, segundo 
critérios estabelecidos no estatuto. §4º O dirigente 
máximo da entidade deve participar das reuniões 
do Conselho, sem direito a voto. §5º O Conselho 
deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três 
vezes a cada ano e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo; §6º Os conselheiros não devem 
receber remuneração pelos serviços que, nesta 
condição, prestarem à organização social, 
ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual 
participem. §7º Os conselheiros eleitos ou 
indicados para integrar a diretoria da entidade 
devem renunciar ao assumirem funções executivas. 
Art. 5º Para os fins de atendimento dos requisitos 
de qualificação, devem ser atribuições privativas do 
Conselho de Administração, dentre outras: I - fixar 
o âmbito de atuação da entidade, para consecução 
do seu objeto; II - aprovar a proposta de contrato 
de gestão da entidade; III - aprovar a proposta de 
orçamento da entidade e o programa de 
investimentos; IV - designar e dispensar os 
membros da diretoria; V - fixar a remuneração dos 
membros da diretoria; VI - aprovar e dispor sobre a 
alteração dos estatutos e a extinção da entidade 
por maioria, no mínimo, de dois terços de seus 
membros; VII - aprovar o regimento interno da 
entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a 
estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e 
respectivas competências; VIII - aprovar por 
maioria, no mínimo, de dois terços de seus 
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membros, o regulamento próprio contendo os 
procedimentos que deve adotar para a contratação 
de obras, serviços, compras e alienações e o plano 
de cargos, salários e benefícios dos empregados da 
entidade; IX - aprovar e encaminhar, ao órgão 
supervisor da execução do contrato de gestão os 
relatórios gerenciais e de atividades da entidade, 
elaborados pela diretoria; e X - fiscalizar o 
cumprimento das diretrizes e metas definidas e 
aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis 
e as contas anuais da entidade, com o auxílio de 
auditoria externa. Art. 6º A qualificação da 
entidade como organização social dar-se-á por ato 
do Prefeito Municipal, quando preenchidos todos 
os requisitos desta Lei, aferidos pela Comissão 
designada e pelo setor de Controle Interno do 
município referidos no inciso III do art. 2º. Art. 7º 
As entidades qualificadas como organizações 
sociais ficam equiparadas, para efeitos tributários e 
enquanto perdurar a autorização de que tratam os 
arts. 2º e 3º desta Lei, às entidades reconhecidas 
de interesse social e utilidade pública. Capítulo II 
Do Contrato de Gestão Art. 8º Para os fins desta 
Lei, o contrato de gestão é um acordo 
administrativo colaborativo, de interesse mútuo, 
que estabelecerá a relação entre o Município e a 
respectiva entidade qualificada como organização 
social, com vistas à formação de parceria entre 
seus respectivos signatários, na qualidade de 
partícipes, para o fomento e execução de 
atividades ou serviços de interesse público, com 
ênfase no alcance de resultados. §1º O contrato de 
gestão terá natureza jurídica de direito público e 
será firmado pelos seguintes partícipes: I - Titular 
da pasta competente, na qualidade de órgão 
supervisor; II - Dirigente máximo da entidade 
qualificada como organização social, na qualidade 
de executor; e III - Titular da Secretaria de 
Administração, na qualidade de órgão 
interveniente. §2º Caso seja considerado relevante, 
o contrato de gestão poderá contar com a 
interveniência de outros órgãos ou entidades da 
administração pública; §3º A pasta competente, na 
qualidade de órgão supervisor, dará publicidade de 
decisão de firmar cada contrato de gestão, 
indicando as atividades que deverão ser 
executadas. §4º Para todo novo contrato de gestão 
estabelecido no município de Florianópolis, o 
Poder Executivo enviará um extrato resumo para a 
Câmara Municipal, em um prazo máximo de trinta 
dias após a assinatura do contrato. §5º O contrato 
de gestão, após a sua assinatura, será publicado na 
imprensa oficial, em observância aos princípios da 
impessoalidade e da publicidade. §6º Previamente 
à celebração do contrato de gestão com as 
entidades qualificadas será instituído projeto de 
chamamento público em todas as situações em 

que se apresentar viável e adequado à natureza 
dos programas a serem descentralizados. Art. 9º O 
contrato de gestão, elaborado de comum acordo 
entre os respectivos partícipes, discriminará as 
atribuições, responsabilidades e obrigações do 
poder público municipal e da organização social. 
Art. 10. Na elaboração do contrato de gestão, 
devem ser observados os princípios 
constitucionais, aplicáveis a administração pública, 
tais como o da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, eficiência 
e, também, os seguintes preceitos: I - especificação 
do programa de trabalho proposto pela 
organização social, a estipulação das metas a 
serem atingidas e os respectivos prazos de 
execução, bem como previsão expressa dos 
critérios objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de 
qualidade e produtividade; e II - a estipulação dos 
limites e critérios para a despesa com remuneração 
e vantagens de qualquer natureza a serem 
percebidas pelos dirigentes e empregados das 
organizações sociais, no exercício de suas funções, 
com recursos oriundos do contrato de gestão. Art. 
11. O contrato de gestão deverá prever, em 
cláusula específica, os critérios para contratação de 
obras e serviços, bem como para compras de 
quaisquer bens e para seleção de pessoal que 
utilizem fundos provenientes dos repasses da 
administração pública, devendo ser observadas a 
legalidade, impessoalidade, transparência, 
moralidade, eficiência, publicidade e isonomia dos 
procedimentos. Art. 12. O contrato de gestão 
deverá fixar metas qualitativas e quantitativas que 
visem ao aprimoramento dos serviços, com seus 
respectivos prazos de execução, devendo 
apresentar as seguintes características de 
qualidade: I - específica: expressar claramente o 
que deve ser alcançado, sem ambiguidades; II - 
mensurável: expressar em que medida o objetivo 
deve ser alcançado em certo intervalo de tempo, 
permitindo avaliação e feedback; III - apropriada: 
estar alinhada com os objetivos gerais ou 
estratégicos, contribuindo para alcançá-los, isto é, 
ser relevante para medir os objetivos; e IV - 
realista: poder ser alcançada no período previsto a 
custo razoável e considerando as restrições 
existentes, levar em conta os objetivos da 
instituição, o contexto econômico em que está 
inserida, as limitações orçamentárias, o 
desempenho anterior, se as metas não forem 
realistas, elas serão vistas como meros ideais e não 
terão influência prática no comportamento do 
pessoal. Seção I Do orçamento Art. 13. O poder 
público repassará os recursos públicos de fomento 
destinados ao financiamento das atividades das 
organizações sociais. §1º Os recursos destinados à 
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organização social serão repassados com 
obediência ao cronograma de desembolso 
financeiro estabelecido no contrato de gestão, que 
pactua as metas e os resultados a serem 
alcançados. §2º A autoridade supervisora ouvirá a 
organização social sobre o valor que será proposto 
para elaboração da Lei Orçamentária. §3º O valor 
mencionado no §2º será acompanhado de plano 
preliminar de ações e metas para o exercício 
financeiro e de orçamento estimativo. §4º 
Eventuais excedentes financeiros do contrato de 
gestão ao final do exercício, apurados no balanço 
patrimonial e financeiro da entidade privada, serão 
incorporados ao planejamento financeiro do 
exercício seguinte e utilizados no desenvolvimento 
das atividades da entidade privada com vistas ao 
alcance dos objetivos estratégicos e das metas do 
contrato de gestão. Seção II Da Execução e 
Fiscalização do Contrato de Gestão Art. 14. A 
execução do contrato de gestão, será 
supervisionada, acompanhada e avaliada pela 
pasta competente, sem prejuízo da ação 
institucional dos demais órgãos normativos de 
controle interno e externo do Município. §1º A 
entidade contratada apresentará à pasta 
competente, supervisora signatária do contrato, ao 
término de cada exercício ou a qualquer momento, 
conforme recomende o interesse público, relatório 
pertinente à execução do contrato de gestão, 
contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado da prestação de contas 
correspondentes ao exercício financeiro. §2º A 
prestação de contas da entidade, inerente ao 
contrato de gestão, correspondente ao exercício 
financeiro, será elaborada em conformidade com 
as disposições legais e constitucionais que tratam a 
matéria, bem como com o disposto no contrato de 
gestão, devendo ser encaminhada, 
posteriormente, ao Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SC) e à Câmara Municipal, na forma da 
legislação aplicável. Art. 15. Os resultados 
alcançados pelas organizações sociais, com a 
execução do contrato de gestão, serão analisados, 
por Comissão de Avaliação e Fiscalização, 
responsável pelo acompanhamento, no âmbito da 
pasta competente, na qualidade de órgão 
supervisor, que emitirá relatório conclusivo e dará 
publicidade oficial e o encaminhará ao titular da 
respectiva pasta, até o último dia do mês 
subsequente ao encerramento de cada trimestre 
do exercício financeiro. §1º A Comissão de 
Avaliação e Fiscalização aqui referida, cuja 
regulamentação será objeto de ato específico do 
Poder Executivo, terá como competência, entre 
outras estabelecidas em regulamento: I - 
acompanhar o desempenho da organização social 

frente ao cumprimento das metas estabelecidas no 
contrato de gestão, por meio de relatórios 
periódicos, conforme estabelecido no referido 
instrumento; II - fiscalizar os atos dos dirigentes da 
organização social no âmbito do contrato de 
gestão, verificando o cumprimento dos seus 
deveres legais, estatutários e regimentais; III - 
analisar a prestação de contas anual da 
organização social, no âmbito do contrato de 
gestão, expedindo parecer instrutivo sobre tal; IV - 
concluir, com base nas informações obtidas na 
aplicação de procedimentos específicos, quanto ao 
desempenho do órgão ou entidade sob o ponto de 
vista da eficiência, eficácia, economicidade, 
qualidade e efetividade; V - encaminhar aos órgãos 
setoriais de controle interno os relatórios 
pertinentes à execução dos contratos de gestão, 
contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado da prestação de contas 
correspondente ao exercício financeiro ou ao 
período de gestão; e VI - aprovar os regulamentos 
que serão adotados para a contratação de obras e 
serviços no âmbito do contrato de gestão, bem 
como para compras e contratação de pessoal com 
emprego de recursos provenientes do poder 
público. §2º O setor de Controle Interno do 
município terá competência para aprovar, 
integralmente ou com ressalvas, ou reprovar, a 
prestação de contas anual da organização social. 
§3º A Comissão de Avaliação e Fiscalização será 
composta pelo menos por cinquenta por cento de 
servidores de carreiras correspondentes a 
secretaria afim da atividade do contrato de gestão, 
tendo os demais cinquenta por cento de 
composição de pessoas de notório saber sobre 
aquela determinada atividade. Art. 16. Os recursos 
provenientes do contrato de gestão serão 
depositados em conta corrente específica isenta de 
tarifa bancária na instituição financeira pública 
determinada pela administração pública. Parágrafo 
único. Os rendimentos de ativos financeiros serão 
aplicados no objeto do contrato de gestão, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de 
contas exigidas para os recursos transferidos. Art. 
17. Os responsáveis pela avaliação e fiscalização da 
execução do contrato de gestão, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de 
origem pública por organização social, dela dará 
ciência ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC), 
sob penas de responsabilidade solidária. Art. 18. 
Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo 
anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos 
ou o interesse público, havendo indícios fundados 
de malversação de bens ou recursos de origem 
pública, os responsáveis pela fiscalização, 
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representarão ao Ministério Público ou à 
Procuradoria Geral do Município, para que 
requeira ao juízo competente, a decretação da 
indisponibilidade dos bens da entidade e o 
sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como 
de agente público ou terceiro, que possam ter 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público. §1º Quando for o caso, o 
pedido incluirá a investigação, o exame e o 
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 
mantidas pelo demandado no país e no exterior, 
nos termos da Lei e dos tratados internacionais. 
§2º Até o término da ação, o Poder Público 
Municipal permanecerá como depositário e gestor 
dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e 
velará pela continuidade das atividades sociais da 
entidade, no âmbito do contrato de gestão. Seção 
III Do Fomento às Atividades Sociais Art. 19. As 
entidades qualificadas como organizações sociais 
no âmbito deste Município são declaradas como 
entidade de interesse social e utilidade pública, 
para todos os efeitos legais. Art. 20. Poderão ser 
destinados às organizações sociais recursos 
orçamentários e bens públicos necessários ao 
cumprimento do contrato de gestão. §1º São 
assegurados às organizações sociais 
correspondentes os créditos previstos no 
orçamento e as respectivas liberações financeiras, 
de acordo com o cronograma de desembolso 
previsto no contrato de gestão. §2º O Contrato de 
Gestão poderá ser firmado pelo período máximo 
de dez anos. §3º Os bens de que trata este artigo 
poderão ser destinados às entidades de que trata 
esta Lei, dispensada a licitação, mediante 
concessão ou permissão de uso, consoante forma 
expressa e objetiva em cláusulas específicas do 
contrato de gestão, nas quais conste, 
obrigatoriamente, que os bens adquiridos pela 
entidade durante a execução do contrato, findo ou 
rescindido este, ou extinta a entidade contratante, 
incorporar-se-ão ao patrimônio do Município. §4º 
Em se tratando de contrato de gestão a ser firmado 
para manutenção de atividades já desenvolvidas 
pelo poder público municipal, após autorização 
legislativa, será garantida aplicação de valores, 
tomando-se por base a média histórica de 
atendimentos e valores aplicados. §5º Os 
quantitativos de recursos previstos para a 
execução do contrato de gestão serão 
periodicamente revistos em se tratando de tetos 
físicos e financeiros. Art. 21. Os bens públicos 
permitidos ou concedidos para uso poderão ser 
permutados por outro de igual ou maior valor, 
condicionado a que os novos bens integrem o 
patrimônio do município. Parágrafo único. A 
permuta que trata este artigo dependerá de prévia 
avaliação do bem e expressa autorização do poder 

público, condicionada à autorização legislativa 
quando se tratar de bem imóvel. Art. 22. A 
organização social será integralmente responsável 
pela quitação de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais advindos das atividades 
por ela desenvolvidas. Art. 23. Para a execução do 
objeto do contrato de gestão, os órgãos e 
entidades da administração pública municipal, 
poderão autorizar a participação de seus servidores 
nas atividades realizadas pelas organizações 
sociais. §1º É facultado ao Poder Executivo a 
cessão especial de servidor para as organizações 
sociais, com ônus para a origem. §2º Não será 
incorporada aos vencimentos ou à remuneração de 
origem do servidor cedido, qualquer vantagem 
pecuniária que vier a ser paga pela organização 
social. §3º Não será permitido o pagamento por 
organização social, de qualquer vantagem 
pecuniária, com recursos provenientes do contrato 
de gestão, a servidor público municipal a ela 
cedido. Art. 24. Poderão ser pagas, entre outras 
despesas, com recursos vinculados ao contrato de 
gestão a: I - remuneração da equipe encarregada 
da execução do plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio das organizações sociais, durante a 
vigência do contrato, compreendendo as despesas 
com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais e trabalhistas; II - diárias 
referentes a deslocamento, hospedagem e 
alimentação nos casos em que a execução do 
objeto do contrato de gestão assim o exija; III - 
custos indiretos necessários à execução do objeto, 
seja qual for a proporção em relação ao valor total 
do contrato de gestão, desde que previstos no 
plano de trabalho; e IV - aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes essenciais 
à consecução do objeto e serviços de adequação 
de espaço físico, desde que necessários à 
instalação dos referidos equipamentos e materiais. 
§1º A inadimplência da administração pública não 
transfere às organizações sociais a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações 
vinculadas ao contrato de gestão com recursos 
próprios. §2º A inadimplência das organizações 
sociais em decorrência de atrasos na liberação de 
repasses relacionados à parceria não poderá 
acarretar restrições à liberação de parcelas 
subsequentes. §3º O pagamento de remuneração 
da equipe contratada pelas organizações sociais 
com recursos do contrato de gestão não gera 
vínculo trabalhista com o poder público, em 
qualquer hipótese. §4º A inadimplência da 
administração pública, superior a noventa dias de 
mora, nos repasses relacionados a parcerias com 
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organizações sociais, de atividades de saúde e 
educação implicará no impedimento de firmar 
novos contratos de gestão, lançar novas licitações 
e pregões, e fazer qualquer tipo de investimento 
em atividades meio, até que se regularizem os 
repasses, com exceção daqueles necessários para a 
prestação de serviços públicos essenciais e/ou 
quando declarado estado de emergência e/ou 
calamidade pública. Seção IV Da Transparência da 
Gestão Art. 25. As informações de interesse 
coletivo serão publicadas em sítios oficiais da rede 
mundial de computadores (internet), devendo a 
organização social: I - disponibilizar em sítio 
eletrônico na rede mundial de computadores, nos 
termos da Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à 
Informação), no mínimo, as seguintes informações, 
relativas aos recursos públicos recebidos do setor 
público: a) registro atualizado da estrutura 
organizacional, inclusive do corpo diretivo, 
endereço, telefones e horários de atendimento ao 
público; b) informações sobre os programas, 
projetos e ações da organização social; c) registro 
atualizado, mensal, dos recursos públicos 
recebidos, inclusive rendimentos decorrentes de 
sua aplicação no mercado financeiro, e sua 
destinação; d) registro atualizado, mensal, das 
despesas executadas; e) registro atualizado das 
metas propostas e resultados alcançados, 
acompanhado dos demonstrativos financeiros 
referentes à execução do contrato de gestão; f) 
informações sobre fiscalizações, tomadas de contas 
e prestações de contas envolvendo o contrato de 
gestão, a cargo dos órgãos de Controle Interno e 
Externo; g) informações sobre processos seletivos 
realizados para a contratação de pessoal, incluindo 
o edital de chamamento público, o nome completo 
do empregado, função, lotação, jornada de 
trabalho, remuneração e vantagens 
individualizadas; h) informações concernentes a 
procedimento de compras de bens e serviços e 
contratações celebradas; i) relação completa de 
terceirizados; e, j) respostas e perguntas mais 
frequentes da sociedade. II - nos termos da Lei de 
Acesso à Informação, os sítios eletrônicos deverão 
atender aos seguintes requisitos: a) conter 
ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita 
o acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão; b) possibilitar a gravação de 
relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 
informações; c) possibilitar o acesso automatizado 
por sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquina; d) divulgar em 
detalhes os formatos utilizados para estruturação 
da informação; e) garantir a autenticidade e a 

integridade das informações disponíveis para 
acesso; f) manter atualizadas as informações 
disponíveis para acesso; g) indicar local e 
instruções que permitam ao interessado 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com 
a entidade detentora do sítio; e h) adotar as 
medidas necessárias para garantir a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com deficiência. Seção V 
Da Intervenção e Desqualificação Art. 26. O Poder 
Executivo Municipal, na hipótese de comprovado 
risco à sua regularidade ao fiel cumprimento das 
obrigações assumidas no contrato de gestão, 
poderá intervir nos serviços autorizados. Art. 27. A 
intervenção far-se-á mediante decreto municipal, 
que conterá a designação do interventor, o prazo 
de intervenção, seus objetivos e limites. Parágrafo 
único. A Comissão de Avaliação e Fiscalização 
emitirá parecer com exposição de motivos 
justificando a intervenção, remetendo-o ao 
Tribunal de Contas do Estado e à Câmara 
Municipal. Art. 28. Decretada a intervenção, o 
Poder Executivo Municipal deverá, no prazo de 
trinta dias contados da publicação do ato 
respectivo, instaurar procedimento administrativo 
para comprovar as causas determinadas na medida 
e apurar responsabilidades, assegurado o direito 
de ampla defesa e formação do contraditório. Art. 
29. Ficando constatado que a intervenção não 
atendeu aos pressupostos legais e regulamentares 
previstos nesta hipótese, deve a gestão da 
organização social retomar, de imediato, os 
serviços autorizados. Art. 30. Constatado o 
descumprimento das disposições contidas no 
contrato de gestão, o Poder Executivo Municipal 
declarará a desqualificação da entidade como 
organização social, respondendo seus dirigentes, 
individual e solidariamente pelos danos ou 
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 
Parágrafo único. Desqualificada a entidade, os bens 
cujo uso foi permitido e os valores entregues à 
utilização da organização social, por conta do 
contrato de gestão, serão revertidos ao Município 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Capítulo 
III Do Planejamento da Contratação Art. 31. Na 
realização de ações prévias necessárias à 
celebração do contrato de gestão o município fica 
obrigado a: I – elaborar e fazer constar do processo 
de transferência do gerenciamento dos serviços de 
educação e saúde para as organizações sociais: a)
 estudo detalhado que contemple a 
fundamentação da conclusão de que a 
transferência do gerenciamento para organizações 
sociais mostra-se a melhor opção; b) avaliação 
precisa dos custos do serviço e dos ganhos de 
eficiência esperados; e c) planilha detalhada com a 
estimativa de custos a serem incorridos na 
execução do contrato de gestão; II – demonstrar de 
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maneira inequívoca por meio de decisão 
solidamente fundamentada as vantagens de 
economicidade ou produtividade na adoção do 
modelo de gestão por organizações, em vez de 
fomentar a atividade pública por ação 
governamental, com apresentação de 
documentação que demonstre e comprove a opção 
realizada; III – submeter à apreciação do Conselho 
de Saúde, quando se tratar de contrato de gestão 
na referida área, a necessidade de 
complementação de serviços de assistência à 
saúde nos termos do art. 1º, §2º da Lei Federal n. 
8.142, de 1990, e do art. 2º, §3º da Portaria 
MS/GM n. 1.034, de 2010: a) o contrato de gestão 
a que se refere o inciso III deverá ser acompanhado 
do plano operativo de saúde elaborado na forma 
da Portaria do Ministério da Saúde; IV – indicar no 
Plano Plurianual (PPA) os projetos contendo 
objetivos e metas gerais relativos às ações e 
serviços a serem contratualizados; V – prever na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) recursos 
orçamentários suficientes para execução do 
contrato de gestão no exercício financeiro em que 
será celebrado o ajuste; e VI - atentar para as 
normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, para a 
geração de despesa continuada, notadamente: a)
 estimativa do impacto orçamentário 
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subsequentes; b) declaração 
do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
e c) comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos 
períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa. VII - desencadear 
chamamento público para a escolha da 
organização social, com observância dos princípios 
constitucionais da administração pública, mediante 
procedimento isonômico, transparente, objetivo e 
impessoal, cumprindo-se com as seguintes 
formalidades: a) divulgar publicamente a intenção 
de terceirizar o gerenciamento e/ou a execução 
das atividades, apresentando minuta do contrato 
de gestão que pretende firmar, com todas as 
condições que deseja estabelecer no ajuste; b) 
convocar publicamente as entidades interessadas, 
solicitando que apresentem propostas para a 
execução do objeto do futuro contrato; c) realizar 
sessão pública para a leitura das propostas 
apresentadas; e, d) divulgar publicamente o 
resultado da seleção, justificando os fatores que 
foram considerados relevantes para a opção da 
escolha ao final do processo. VIII - dar publicidade 

ao chamamento público pelo prazo mínimo de 
quarenta e cinco dias, especialmente por 
intermédio da divulgação no Diário Oficial do 
Município, em jornal diário de grande circulação no 
Município; e IX - fazer constar expressamente no 
edital de chamamento público: a) descrição 
pormenorizada de todas as atividades a serem 
transferidas à organização social, dos bens e dos 
equipamentos públicos a serem destinados para 
esse fim; b) exigência de prova de regularidade 
com as fazendas federal, estadual e municipal e 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), na forma da Lei; c) critérios objetivos para o 
julgamento da proposta mais vantajosa para a 
administração pública; d) critérios objetivos 
visando à aferição da qualificação técnica e 
capacidade operacional da organização candidata; 
e) prazo e local para entrega de manifestação, 
por escrito, do interesse das organizações sociais 
em firmar contrato de gestão a fim de gerenciar o 
serviço objeto da convocação; e f) minuta do 
contrato de gestão. X - abster-se de inserir no 
edital de seleção qualquer cláusula que restrinja a 
competividade ou que direcione, de qualquer 
modo, o resultado do certame. Capítulo IV Das 
Disposições Finais e Transitórias Art. 32. A 
organização social fará publicar, no prazo máximo 
de trinta dias contados da assinatura do contrato 
de gestão, regulamentos aprovados pela Comissão 
de Avaliação e Fiscalização, contendo os 
procedimentos que serão adotados, no âmbito do 
contrato de gestão, para: I - contratação de obras e 
serviços; II - compras e contratação de pessoal; e III 
- plano de cargos e salários. Parágrafo único. Ficará 
a cargo da organização social a contratação de 
auditora independente, legalmente habilitada, 
para avaliação das demonstrações contábeis dos 
relatórios apresentados a Comissão de Avaliação e 
Fiscalização. Art. 33. Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a promover as modificações 
orçamentárias necessárias ao cumprimento do 
disposto desta Lei. Art. 34. O Município consignará 
na Lei Orçamentária Anual, os recursos públicos 
necessários ao desenvolvimento das ações, 
previstas nos contratos de gestão, firmados pela 
administração pública municipal com as 
organizações sociais. Art. 35. Ao disposto nesta Lei, 
aplicam-se, subsidiariamente, os preceitos da Lei n 
9.637, de 1998. Art. 36. O Poder Executivo 
Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 
noventa dias, contados a partir de sua publicação. 
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 25 de abril de 2018. 
GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO 
MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 
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DECRETO N. 18.487, DE 05 DE ABRIL DE 2018 - 
REVOGA O DECRETO N. 15.347, DE 2015, QUE 
APROVA O REGULAMENTO DO MERCADO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III da 
art. 74, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: 
Art. 1o Revogar o Decreto N. 15.347, de 2015, que 
aprova o regulamento do mercado público 
municipal de Florianópolis. Art. 2º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 05 de abril de 2018. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE 
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 18.495, DE 11 DE ABRIL DE 2018 - 
REGULAMENTA DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.097, DE 
2012, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PINUS SPP, 
EUCALYPTUS SPP E CASUARINA SPP POR ESPÉCIES 
NATIVAS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS O PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, usando da 
atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do art. 
74 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º 
Fica aprovado o Regulamento dos dispositivos da 
Lei n. 9.097 de 2012, Anexo Único, parte integrante 
deste Decreto. Art. 2º Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 11 de 
abril de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL FILIPE MELLO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. ANEXO ÚNICO 
REGULAMENTO Considerando a Lei n. 9.097 de 
2012 que institui a Política Municipal de Remoção e 
Substituição de Pinus, Eucalyptus e Casuarina spp 
por espécies nativas no município de Florianópolis 
e dá outras providências; Considerando a Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que institui o Plano 
Diretor de Urbanismo do Município de 
Florianópolis e dispõe sobre a Política de 
Desenvolvimento Urbano, o Plano de Uso e 
Ocupação, os Instrumentos Urbanísticos e o 
Sistema de Gestão do território municipal de forma 
a proporcionar qualidade de vida para o conjunto 
da população; Considerando o Plano de Ação 
Florianópolis Sustentável, que propõe ações 
incidentes em domínios especializados da questão 
a sustentabilidade com caráter inovador, 
transversal e participativo em todos os aspectos da 
gestão municipal; Considerando a Lei n. 4.645 de 
1995, que institui a Fundação Municipal do Meio 
Ambiente (FLORAM); Considerando o Decreto 
Federal n. 4.339, de 2002, que Institui princípios e 
diretrizes para a implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade e prevê a promoção e o 
apoio a pesquisas para subsidiar a prevenção, 
erradicação e controle de espécies exóticas 

invasoras e espécies-problema que ameacem a 
biodiversidade, atividades da agricultura, pecuária, 
silvicultura e aquicultura e a saúde humana. 
CAPÍTULO 1 – Das Regras Gerais Art. 1º O 
município, sob coordenação da FLORAM, deverá 
realizar diagnóstico com mapeamento da 
ocorrência das espécies tratadas no caput do art. 
1º da Lei n. 9.97, de 2012, em até 24 (vinte e 
quatro) meses, para, com base nele, elaborar o 
Plano de Ação Integrada definindo as estratégias 
de ação imediatas, de curto, médio e longo prazo, 
para: I - Unidades de Conservação Municipais – UCs 
– (considerando áreas públicas e privadas dentro 
das diferentes categorias de UCs); II - Áreas 
públicas municipais: praças, parques urbanos, 
áreas verdes e demais terrenos pertencentes ou de 
domínio do município de Florianópolis (escolas 
municipais, postos de saúde entre outros). III - 
Áreas públicas do estado e da União, incluindo a 
faixa de domínio de rodovias estaduais e federais. 
IV – Áreas Privadas. Art. 2º A prioridade para 
controle das espécies exóticas invasoras será 
definida de acordo com critérios técnicos 
considerando o potencial invasor da espécie, a 
situação populacional da mesma e a relevância 
biológica da área onde a espécie está presente. I - 
As UCs e suas respectivas zonas de amortecimento 
serão prioritárias para as ações de controle ou 
erradicação das espécies as quais trata este 
decreto. II - O manejo com controle das espécies 
exóticas e restauração/recuperação realizado em 
unidades de conservação observará o disposto 
neste decreto e no Plano de Manejo da Unidade 
Art. 3º O município, sob coordenação da FLORAM, 
poderá firmar parceria com instituições de ensino e 
organizações da sociedade civil para realização de 
extensão, pesquisa, estágio e programas de 
voluntariado para execução das atividades 
previstas neste decreto. Art. 4º A FLORAM deverá 
incentivar e promover a capacitação para os 
profissionais envolvidos nas ações voltadas ao 
Plano de Gestão Integrada. Art. 5º O município, sob 
coordenação da FLORAM deverá incrementar os 
programas de produção de mudas de espécies 
nativas locais, visando suprir as ações de 
restauração e ou recuperação das áreas 
manejadas. Art. 6º O Município deverá prever em 
seu orçamento recursos, bem como a Floram 
destinará recursos provenientes do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente para execução do 
Plano de Ação Integrada e demais ações previstas 
neste decreto. Art. 7º A partir desta 
regulamentação, os proprietários de imóveis no 
município de Florianópolis terão o prazo de 02 
(dois) anos para remover exemplares das espécies 
de Pinus sp., Eucalyptus sp. e Casuarina sp., 
conforme art. 12 da Lei 9.097, de 2012. Art. 8º 
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Cabe à FLORAM orientar sobre as espécies vegetais 
arbóreas nativas que serão utilizadas para a 
substituição das espécies exóticas contempladas na 
Lei 9097, de 2012. Art. 9º Constatada a presença 
de nidificação habitada nos vegetais a serem 
removidos, o procedimento deverá ser adiado até 
o momento da desocupação dos ninhos, salvo em 
casos de risco a segurança, ou, ainda, pela 
conclusão de parecer técnico de servidor da 
FLORAM, sem prejuízo do adequado manejo. Art. 
10. Nas situações em que o plantio de Eucalyptus 
sp. destina-se a moirões e/ou produção de lenha 
para consumo próprio, os proprietários deverão 
cadastrar o reflorestamento / plantio na FLORAM. 
CAPÍTULO 2 - Da supressão de árvores das espécies 
de Pinus sp., Eucalyptus sp. e Casuarina sp. em 
áreas privadas. Art. 11. É permitido o corte em 
áreas privadas, por meio de autodeclaração, em 
imóveis territoriais que não excedam 450m² 
(quatrocentos e cinquenta metros quadrados). I - 
Em casos de áreas acima de 450m² (quatrocentos e 
cinquenta metros quadrados) a auto declaração 
poderá ser utilizada para o corte de até 50 
(cinquenta) indivíduos arbóreos, no período de 06 
(seis) meses. II - A autodeclaração não se aplica nos 
casos de corte em Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e Unidades de Conservação 
(UC). III - O requerente deverá preencher um 
formulário autodeclatório, anexando cópias de 
documentos comprobatórios, em qualquer 
unidade do Pró-Cidadão. IV - O documento 
autodeclatório será encaminhado à Diretoria de 
Fiscalização Ambiental – DIFIS, responsável pelo 
monitoramento da execução da ação declarada. V 
– Nos casos que se enquadrarem neste artigo não 
há a obrigatoriedade de substituição das espécies. 
Art. 12. Para o corte de um número superior aos 50 
(cinquenta) indivíduos arbóreos, em áreas acima 
de 450m² (quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados) será necessário a solicitação de 
autorização, via processo específico de corte e 
poda de árvores em área privada. I - Na análise do 
processo a FLORAM poderá exigir, se julgar 
necessário, o plano de corte das árvores, resgate 
e/ou manutenção de vegetação nativa, e projeto 
de plantio das espécies nativas, com a respectiva 
anotação de responsabilidade técnica – ART. Neste 
caso será firmado um Termo de Compromisso. II - 
O requerente poderá no ato de solicitação anexar 
os documentos técnicos citados no inciso I. Art. 13. 
Em APPs e UCs qualquer supressão das espécies de 
Pinus sp., Eucalyptus sp. e Casuarina sp., deve ser 
precedida de autorização, por meio de processo 
específico, via órgão ambiental competente. Art. 
14. Nos terrenos privados, quando constatada a 
existência de indivíduos arbóreos das espécies 
contempladas neste Decreto, o proprietário será 

advertido pela municipalidade para suprimi-los, 
por meio de autodeclaração ou autorização, na 
forma deste decreto. Parágrafo único. O 
proprietário do imóvel terá o prazo previsto na 
respectiva lei para a supressão, ficando sujeito às 
penalidades. Art. 15. É responsabilidade do 
proprietário do imóvel dar a destinação adequada 
dos resíduos oriundos das atividades de supressão. 
Estes resíduos não poderão ser incinerados em céu 
aberto e nem depositados em terrenos baldios 
públicos ou privados. CAPÍTULO 3 – Da Gestão nas 
áreas públicas. Art. 16. Medidas de prevenção à 
chegada e expansão, controle e erradicação de 
espécies exóticas em áreas públicas devem ser 
implantadas no prazo de dois anos a partir da 
publicação deste Decreto. Art. 17. A supressão das 
espécies as quais trata este decreto em áreas 
públicas municipais sejam elas unidades de 
conservação, praças, parques urbanos, áreas 
verdes e demais terrenos pertencentes ao 
município de Florianópolis (escolas municipais, 
postos de saúde entre outros) serão realizadas pelo 
município ou por empresa prestadora de serviço 
mediante autorização da FLORAM ou 
autodeclaração, nos mesmos termos do art. 11 
deste Decreto. Art. 18. Nos casos de supressão 
para fins de obras do município, a FLORAM poderá 
exigir, se julgar necessário, o plano de corte das 
árvores, resgate e/ou manutenção de vegetação 
nativa, e projeto de plantio das espécies nativas, 
com a respectiva anotação de responsabilidade 
técnica – ART. Art. 19. O município poderá por 
meio de processo licitatório executar leilão com 
objetivo da comercialização da madeira em pé. I - A 
contraprestação poderá ser: a) Depósito no Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. b) Execução direta 
de serviços ou fornecimento de produtos. c) 
Investimento no Programa Municipal de Controle 
de Espécies Exóticas Invasoras II - O município 
poderá por meio de processo licitatório selecionar 
prestadores de serviço para executar a supressão e 
recuperação de que trata este Decreto. Art. 20. O 
município notificará o Estado e a União para que 
realize manejo nas áreas sob sua responsabilidade, 
incluindo a faixa de domínio de rodovias estaduais 
e federais. CAPÍTULO 4 – Da Educação Ambiental e 
da publicidade Art. 21. Para efeitos desse decreto 
considera-se educação ambiental como processos 
que criem condições para o desenvolvimento de 
capacidades necessárias, para que grupos sociais, 
em diferentes contextos socioambientais, possam 
intervir de modo qualificado tanto na gestão do 
uso dos recursos ambientais quanto na concepção 
e aplicação de decisões que afetam a qualidade do 
ambiente. Art. 22. A FLORAM, em suas linhas de 
atuação específicas para Educação Ambiental 
desenvolverá processos de sensibilização, 
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capacitação, formação continuada e mobilização 
sobre a temática “espécies exóticas invasoras”. I – 
as ações que tratam o caput serão realizadas 
prioritariamente nas unidades de conservação 
municipais e entorno. II – Outras instituições 
públicas e privadas poderão executar ações de 
educação ambiental referente à temática, de 
acordo diretrizes deste decreto e as políticas de 
educação ambiental. Art. 23. Caberá a Prefeitura 
de Florianópolis, sob a coordenação da FLORAM, a 
produção de material informativo, educativo, 
didático-pedagógico, inclusive em meios digitais, e 
a disponibilização permanente de informação. Art. 
24. Fica estabelecido evento anual, vinculado à 
semana de conscientização ambiental, e a criação 
de fórum e rede a fim de promover divulgação das 
ações, bem como troca de experiências sobre a 
temática, sob coordenação da FLORAM. CAPITULO 
5 – Da fiscalização Art. 25. A partir de dois anos 
após a publicação deste decreto, se constatada a 
presença de Pinus sp., Eucalyptus sp. e Casuarina 
sp. a fiscalização deverá notificar o proprietário 
para que execute a supressão dos exemplares. 
Parágrafo único. Em caso de não cumprimento da 
notificação aplicar-se-á ao infrator a penalidade de 
multa simples no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
por exemplar de Pinus sp., Eucalyptus sp. e 
Casuarina sp. não removido. Art. 26. Constatada a 
supressão das espécies tratadas neste decreto sem 
a autodeclaração ou autorização, o infrator será 
autuado pela Fiscalização da FLORAM. I - As 
autuações serão de acordo com a legislação 
vigente, isolada ou cumulativamente, as 
penalidades de: a) Advertência. b) Multa simples. 
Art. 27. A FLORAM realizará periodicamente ações 
de fiscalização em estabelecimentos de produção 
de mudas e comercialização de sementes e mudas 
das espécies citadas neste decreto, sob pena de 
sanção na forma da lei. Florianópolis, aos 11 de 
abril de 2018. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL FILIPE MELLO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 18.505, DE 12 DE ABRIL DE 2018 - 
CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 
ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO 
JUNTO AO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 28, 
combinado com o artigo 32, da Lei n. 10.321/2017, 
de 28 de dezembro de 2017, e Considerando, os 
dispositivos contidos na LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício de 2018, aprovada pela 
Lei n. 10.275/2017, de 22 de setembro de 2017, 
em especial os § 3º, § 5º e § 7º do artigo 33; 

Considerando, a não obrigatoriedade de 
apresentação do QDD - Quadro de Detalhamento 
de Despesa com o detalhamento da estrutura da 
Natureza da Despesa até o grau de Elemento de 
Despesa para composição do Orçamento Anual 
conforme é apresentado no artigo 6º da Portaria 
Interministerial n. 163, de 04 de maio de 2001 e 
artigo 4º da Lei n. 10.275/2017, de 22 de setembro 
de 2017; Considerando, que o QDD - Quadro de 
Detalhamento de Despesa, o qual detalha 
individualmente a estrutura da Natureza da 
Despesa até o grau de Elemento de Despesa e 
Fonte de Recurso para execução do Orçamento do 
Município de Florianópolis foi aprovado pelo 
Decreto n. 18.264/2018, de 02 de janeiro de 2018; 
Considerando ainda, que a inclusão no Orçamento 
Anual de Elemento de Despesa e Fonte de 
Recursos na classificação orçamentária da Natureza 
da Despesa por si só, não se caracteriza alteração 
orçamentária do tipo Abertura de Crédito Adicional 
Especial, DECRETA: Art. 1º Fica criada junto ao QDD 
- Quadro de Detalhamento de Despesas, aprovado 
pelo Decreto n. 18.264/2018, de 02 de janeiro de 
2018, publicado no Diário Oficial do Município de 
Florianópolis, edição n. 2101 de 05 de janeiro de 
2018, a classificação orçamentária (elemento de 
despesa com a fonte de recurso), a qual passa a 
integrar o Orçamento do Município de 
Florianópolis para o exercício de 2018 e terá a 
seguinte estrutura orçamentária: 1 - No Órgão e 
Unidade Orçamentária: 11.00 – Secretaria 
Municipal da Casa Civil 11.01 – Secretaria 
Municipal da Casa Civil a) Na Funcional 
Programática na Atividade: 1101.04.122.112.2239 - 
Programa de Apoio Administrativo - Casa Civil O 
elemento de despesa e a fonte de recurso: 
3.3.90.40.00.00.0080 - Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - P. Jurídica, 0080 – 
Recursos Próprios Art. 2º Fica aberto o Crédito 
Adicional Suplementar, na importância de R$ 
3.000,00 (três mil reais), referente à dotação 
consignada no Orçamento do Município de 
Florianópolis para o exercício de 2018, a seguir 
especificada: 11.00 – Secretaria Municipal da Casa 
Civil 11.01 – Secretaria Municipal da Casa Civil 
1101.04.122.112.2239 - Programa de Apoio 
Administrativo - Casa Civil 1453 
3.3.90.40.00.00.0080 - Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - P. Jurídica, 0080 – 
Recursos Próprios R$ 3.000,00 Total desta 
Atividade R$ 3.000,00 Total do Órgão R$ 3.000,00 
Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 
3.000,00 Art. 3º Em atendimento parcial ao Crédito 
Adicional Suplementar, aberto na forma disposta 
no artigo 2º deste Decreto, fica anulada a 
importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
referente à dotação consignada no Orçamento do 
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Município de Florianópolis para o exercício de 
2018, a seguir especificada: 11.00 – Secretaria 
Municipal da Casa Civil 11.01 – Secretaria 
Municipal da Casa Civil 1101.04.122.112.2239 - 
Programa de Apoio Administrativo - Casa Civil 0013 
3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros 
- P. Jurídica, 0080 – Recursos Próprios R$ 3.000,00 
Total desta Atividade R$ 3.000,00 Total do Órgão 
R$ 3.000,00 Total da Anulação R$ 3.000,00 Art. 4º 
Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 12 de abril de 2018. 
GEAN MARQUES LOUREIRO - PREFEITO 
MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL; CONSTÂNCIO ALBERTO 
SALLES MACIEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
FAZENDA.  

DECRETO N. 18.506, DE 13 DE ABRIL DE 2018 - 
CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 
ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO 
JUNTO AO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 28, 
combinado com o artigo 32, da Lei n. 10.321/2017, 
de 28 de dezembro de 2017, e Considerando, os 
dispositivos contidos na LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício de 2018, aprovada pela 
Lei n. 10.275/2017, de 22 de setembro de 2017, 
em especial os § 3º, § 5º e § 7º do artigo 33; 
Considerando, a não obrigatoriedade de 
apresentação do QDD - Quadro de Detalhamento 
de Despesa com o detalhamento da estrutura da 
Natureza da Despesa até o grau de Elemento de 
Despesa para composição do Orçamento Anual 
conforme é apresentado no artigo 6º da Portaria 
Interministerial n. 163, de 04 de maio de 2001 e 
artigo 4º da Lei n. 10.275/2017, de 22 de setembro 
de 2017; Considerando, que o QDD - Quadro de 
Detalhamento de Despesa, o qual detalha 
individualmente a estrutura da Natureza da 
Despesa até o grau de Elemento de Despesa e 
Fonte de Recurso para execução do Orçamento do 
Município de Florianópolis foi aprovado pelo 
Decreto n. 18.264/2018, de 02 de janeiro de 
2018;Considerando ainda, que a inclusão no 
Orçamento Anual de Elemento de Despesa e Fonte 
de Recursos na classificação orçamentária da 
Natureza da Despesa por si só, não se caracteriza 
alteração orçamentária do tipo Abertura de Crédito 
Adicional Especial, DECRETA: Art. 1º Fica criada 
junto ao QDD - Quadro de Detalhamento de 
Despesas, aprovado pelo Decreto n. 18.264/2018, 
de 02 de janeiro de 2018, publicado no Diário 
Oficial do Município de Florianópolis, edição n. 
2101 de 05 de janeiro de 2018, a classificação 

orçamentária (elemento de despesa com a fonte 
de recurso), a qual passa a integrar o Orçamento 
do Município de Florianópolis para o exercício de 
2018 e terá a seguinte estrutura orçamentária: 1 - 
No Órgão e Unidade Orçamentária: 20.00 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 20.01 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura a) Na 
Funcional Programática no Projeto: 
2001.15.451.111.7218 - Construção, Ampliação, 
Revitalização, Reforma de Praças O elemento de 
despesa e a fonte de recurso: 4.4.90.51.00.00.0002 
- Obras e Instalações, 0002 – Ministério dos 
Esportes e Turismo Art. 2º Fica aberto o Crédito 
Adicional Suplementar, na importância de R$ 
438.750,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, 
setecentos e cinquenta mil reais), referente à 
dotação consignada no Orçamento do Município 
de Florianópolis para o exercício de 2018, a seguir 
especificada: 20.00 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 20.01 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 2001.15.451.111.7218 - Construção, 
Ampliação, Revitalização, Reforma de Praças 1454 
4.4.90.51.00.00.0002 - Obras e Instalações, 0002 – 
Ministério dos Esportes e Turismo R$ 438.750,00 
Total deste Projeto R$ 438.750,00 Total do Órgão 
R$ 438.750,00 Total do Crédito Adicional 
Suplementar R$ 438.750,00 Art. 3º Os recursos na 
ordem de R$ 438.750,00 (quatrocentos e trinta e 
oito mil, setecentos e cinquenta mil reais), 
necessários para atendimento ao Crédito Adicional 
Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 
2º deste Decreto, correrão à conta do Provável 
Excesso de Arrecadação, oriundos da transferência 
de recursos depositados na Caixa Econômica 
Federal, agencia 1877, conta corrente n. 
006.00647059-0, de acordo com o Contrato de 
Repasse Nº. 831548/2016/ME/CAIXA , Processo 
Nº. 2625.1032522-15/2016, com o objetivo de 
"Implantação de Praça Esportiva na região da 
Tapera no município de Florianópolis. Art. 4º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 13 de abril de 2018. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE 
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.  

DECRETO N. 18.507, DE 13 DE ABRIL DE 2018 - 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o parágrafo 
único do artigo 2º, combinado com o artigo 32, da 
Lei n. 10.321/2017, de 28 de dezembro de 2017, e 
ainda Considerando, os dispositivos contidos nos 
parágrafos do artigo 33 da LDO - Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias do exercício de 2018, aprovada pela 
Lei n. 10.275/2017, de 22 de setembro de 2017, 
DECRETA: Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional 
Suplementar, na importância de R$ 1.387.701,02 
(um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, 
setecentos e um reais e dois centavos), referente 
às dotações consignadas no Orçamento do 
Município de Florianópolis para o exercício de 
2018, a seguir especificadas: 52.00 – Secretaria 
Municipal da Fazenda 52.02 – Fundo Municipal de 
Reequipamento do Corpo de Bombeiro 
5202.06.125.112.2334 - Programa de Apoio 
Administrativo FUNREBOM 0979 
3.3.90.30.00.00.0039 - Material de Consumo, 0039 
– FUNREBOM R$ 1.000.000,00 0981 
3.3.90.39.00.00.0039 - Outros Serviços de Terceiros 
- P. Jurídica, 0039 – FUNREBOM R$ 387.701,02 
Total desta Atividade R$ 1.387.701,02 Total 
desta Unidade R$ 1.387.701,02 Total do Crédito 
Adicional Suplementar R$ 1.387.701,02 Art. 2º Os 
recursos na ordem de R$ 1.387.701,02 (um milhão, 
trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e um 
reais e dois centavos), necessários para 
atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, 
aberto na forma disposta no artigo 1º deste 
Decreto, correrão à conta do Superávit Financeiro, 
apurados em 31/12/2017 nas conta correntes, CEF 
599-2, CEF 600-0, CEF 597-6, CEF 599-2 Aplicação e 
CEF 113.192-9 Poupança. Art. 3º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 13 de abril de 2018. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE 
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.  

DECRETO N. 18.515, DE 24 DE ABRIL DE 2018 - 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 nos termos do parágrafo único do 
art.4º, do Decreto 12.075 de 2013, RESOLVE: 
DESIGNAR LEANDRO DOMINGUES para responder 
pelo Cargo em Comissão de Secretário Municipal 
da Fazenda, no período de 23/04/2018 a 
07/05/2018, tendo em vista o afastamento do 
titular por motivo de férias. Florianópolis, aos 24 
de abril de 2018. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 18.516, DE 25 DE ABRIL DE 2018 - 
ALTERA O ART. 64 DO DECRETO MUNICIPAL N. 
17.361, DE 2017. O PREFEITO MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, e com 
fundamento no que dispõe o art. 74, incisos III e IV 
da Lei Orgânica do Município, DECRETA: Art. 1º O 
art. 64, do Decreto n. 17.361, de 2017, passa a 

vigorar com a seguinte redação: “Art. 64 Vencido o 
prazo legal e não sendo prestadas as contas, ou 
não sendo aprovadas, sob pena de 
responsabilidade solidária, o responsável pela 
Unidade Gestora determinará a suspensão 
imediata da liberação de novos recursos e 
notificará a organização da sociedade civil para 
que, em até 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação ou 
recolha ao erário os recursos que lhe foram 
repassados, corrigidos monetariamente, na forma 
da legislação vigente. § 1º Quando a prestação de 
contas for avaliada como irregular, após exaurida a 
fase recursal, e se mantida a decisão, a organização 
da sociedade civil poderá solicitar autorização para 
que o ressarcimento ao erário seja promovido da 
seguinte forma: I – em cota única ou 
parceladamente, quando formalizado o termo de 
confissão e parcelamento da dívida; II - Ou até 50% 
(cinquenta por cento) do valor glosado por meio de 
ações compensatórias de interesse público, 
mediante apresentação de novo plano de trabalho, 
conforme objeto descrito no termo de colaboração 
ou de fomento e na respectiva área de atuação 
conforme estatuto, cuja mensuração econômica 
será feita a partir do plano de trabalho original. § 
2º Quando identificado na prestação de contas que 
tenha ocorrido dolo ou fraude, não caberá o 
ressarcimento por meio de ações compensatórias. 
§ 3º Não havendo saneamento das irregularidades 
ou omissões, o processo deverá ser encaminhado 
ao responsável pelo controle interno municipal 
para as devidas providências”. Art. 2º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 25 de abril de 2018. GEAN 
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL; 
FILIPE MELLO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA 
CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 01264/2018 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições conferidas pelos artigos 19 e 21 do 
Decreto nº. 17.944/2017 e considerando o Edital 
de Credenciamento nº. 001/SMA/2017. RESOLVE: 
Art. 1º CREDENCIAR a instituição ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVIDORES INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.897.816/0001-83, para atuar como entidade 
consignatária na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, por intermédio de consignação 
facultativa na folha de pagamento dos servidores 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
do Poder Executivo Municipal. Art. 2º Esta Portaria 
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entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 23 de 
abril de 2018. EVERSON MENDES - Secretário 
Municipal de Administração. 

PORTARIA Nº 01269/2018, DE 23 DE ABRIL DE 
2018 - 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 
MARLON HIDEMITSU GUIBO DA LUZ, matrícula nº 
33765-0, ocupante do cargo de Fiscal de Serviço 
Público, lotado na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, para atuar na Secretaria 
Municipal do Continente e Assuntos 
Metropolitanos, com ônus para o destino, pelo 
período de 23/04/2018 a 31/12/2018. EVERSON 
MENDES - Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01270/2018 - O Secretário Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o Artigo 8º inciso I 
e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Wanda Lucia Costa 
Palhares, aprovado em Concurso Público regido 
pelo Edital nº 010/14, para exercício do Cargo de 
Professor Auxiliar IV - 9971-Professor Auxiliar-
ensino Fundamental, Classe A, Nível 01, 110 (cento 
e dez) horas mensais, período vespertino, do 
Quadro Único do Magistério, lotado no(a) Esc Bas 
Mancio Costa (344215) da Secretaria Municipal de 
Educacao, em substituição a servidora ANDREA 
CARLA DA SILVA, matrícula 08302-0, pela 
aposentadoria em 01/11/2016. Art. 2º - O 
candidato habilitado e nomeado deverá tomar 
posse do cargo no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após a publicação. Art. 3º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal, em Florianópolis, aos 23 de 
abril de 2018. Everson Mendes - Secretário 
Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01273/2018, DE 24 DE ABRIL DE 
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n. 
596/2017, resolve PRORROGAR a Portaria n. 
01157/2018, da servidora SCHEILA FERNANDO 
COUTINHO, matrícula n. 20.322-0, para responder 
pelo exercício da função gratificada  de Diretor de 
Unidade Educativa da EBM Vitor Miguel de Souza, 
em substituição a titular MÁRCIA ROCHA BALTAR, 
matrícula n° 33.511-8, afastada por motivo de 
licença para tratamento de saúde, de 07 de abril 

até 20 de maio de 2018. EVERSON MENDES - 
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01275/2018, DE 24 DE ABRIL DE 
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar nº 
596/2017, resolve DISPENSAR, a partir de 23 de 
abril de 2018, da designação concedida por 
intermédio da Portaria nº 01373/2017  do servidor 
BRUNO BARTELLE BASSO, matrícula nº 32.179-6, da 
função gratificada de Subprocurador de Controle 
do Sistema Jurídico e de Resposta aos Órgãos de 
Controle, na Procuradoria Geral do Município. 
EVERSON MENDES - Secretário Municipal da 
Administração. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA 

EDITAL DE ALTERAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - Fica alterado a Audiência Pública 
convocada em Edital, devidamente publicado no 
Diário Oficial do Município, por motivo de força 
maior. - Audiência Pública para Apresentação e 
Discussão da L.D.O 2019. Local - Plenarinho da 
Câmara Municipal de Florianópolis. Rua Anita 
Garibaldi, nº. 35 – Centro Data - 27 de abril de 
2018. Horário - 15:00 horas Desta forma, ficam 
convocados todos os munícipes que desejarem 
participar desta Audiência Pública. Florianópoli - 
SC, 17 de abril 2018. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 243/SMF/2018. 
Objeto: eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de combustível 
(gasolina comum, diesel comum, diesel S10 e 
etanol/álcool); Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
103/SMA/DSLC/2018; Contratada: POSTO GALO 
LTDA. Valor: O valor global estimado da presente 
ATA é de R$ 15.405,814 (quinze mil quatrocentos 
e cinco reais oitocentos e quatorze milésimo); 
Dotação: Projeto/ Atividade: 4.911, Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00 e Fonte de Recurso: 80. 
Vigência/Execução: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva Ata, não 
podendo ser prorrogada; Data de Assinaturas: 
02/04/2018. Nome das partes que assinaram: 
Secretário Municipal da Fazenda: Constâncio 
Alberto Salles Maciel, e pela empresa: Sr. Paulo 
Roberto Ávila. 
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 
102/SMF/2017, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA E A EMPRESA JXS INFORMÁTICA LTDA.; 
ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO 6. 
As despesas decorrentes do Pregão Presencial n.º 
671/SMA/DLC/2016 correrão à conta dos recursos 
previstos no orçamento da Secretaria Municipal da 
Fazenda, na dotação orçamentária: 
Funcional/Programática/Atividade: 4.911, no 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 e a Fonte de 
Recursos: 80 – Recursos Ordinários. ”LEIA-SE: 
“CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO6. As despesas 
decorrentes do Pregão Presencial n.º 
671/SMA/DLC/2016 correrão à conta dos recursos 
previstos no orçamento da Secretaria Municipal da 
Fazenda, na dotação orçamentária: 
Funcional/Programática/Atividade: 4.911, no 
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00 e a Fonte de 
Recursos: 80 – Recursos Ordinários. ”; Data de 
Assinaturas: 19/04/2018; Nome das partes que 
assinaram: Secretaria Municipal da Fazenda: Sr. 
Constâncio Alberto Salles Maciel. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DE LAUDA -  Publicada no Diário 
Oficial do Município, na data de 24.04.2018, pg. 8. 
Onde se Lê: AVISO DE RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO APÓS RECURSOS E RETOMADA DO 
PRAZO DO ART. 48, §3º, DA CONCORRÊNCIA Nº 
462/SMA/DSLC/2017. (...) A sessão de abertura dos 
envelopes ocorrerá no dia 30/04/2018, às 16h, (...). 
Leia-se: AVISO DE RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO APÓS RECURSOS E RETOMADA DO 
PRAZO DO ART. 48, §3º, DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 04/SMA/DSLC/2018. (...) A sessão de abertura 
dos envelopes ocorrerá no dia 02/05/2018, às 14h, 
(...). Florianópolis, 25 de abril de 2018. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 232/SME/2018. 
Objeto: eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de combustível 
(gasolina comum, diesel comum, diesel S10 e 
etanol/álcool); Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
103/SMA/DSLC/2018; Contratada: POSTO GALO 
LTDA. Valor: O valor global estimado da presente 
ATA é de R$ 141.131,484 (cento e quarenta e um 
mil cento e trinta e um reais e quatrocentos e 
oitenta e quatro milésimo de real); Dotação: 
Projeto/ Atividade: 2.348 / 2.337, Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00 e Fonte de Recurso: 80. 
Vigência/Execução: O prazo de vigência da 

presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva Ata, não 
podendo ser prorrogada; Data de Assinaturas: 
02/04/2018. Nome das partes que assinaram: 
Secretário Municipal Educação: Mauricio 
Fernandes Pereira, e pela empresa: Sr. Paulo 
Roberto Ávila. 

PORTARIA Nº 054/2018 - ALTERA A PORTARIA N° 
506/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais, com base no inciso VII do 
artigo 3° do Decreto n° 11.951, de 05 de agosto de 
2013, o disposto no artigo 5° da Resolução 
22/CD/FNDE/2012 e demais disposições em vigor, 
RESOLVE: Art. 1°- Designar Raquel Regina 
Zmorzenki Valduga Schoninger, matrícula n° 
26363-0, CPF 036.420.979-00, Coordenadora da 
Escola Conectada, Daniela Guse Weber, matrícula 
14898-9, CPF 854.418.999-72, em substituição a 
Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi, 
matrícula n° 13.830-4, Magali Dela Bruna 
Noronha, matrícula n° 09.634-2, CPF 812-284.499-
53, em substituição a Cristina Aparecida Mendes 
Makowiecki, matrícula n°22113-9, Jean Ribeiro 
Fernandes, matrícula n°43853-7, CPF 072.357.149-
05, em substituição a Nelson Castello Branco 
Nappi, matrícula n° 39455-6, Rosana Terezinha 
Ramos, matrícula n° 16196-9, CPF 693.026.189-00, 
em substituição a Marcela de Monteiro de Leon, 
matrícula n° 10217-2, Vanessa Philipi Cecconi, 
matrícula n° 14715-0, CPF 823.517.759-53, em 
substituição a Georgia Andrea Wiggers, matrícula 
n° 13802-9, Bianca Nascimento de Souza, 
matrícula n° 14898-9, CPF 007.125.219-33, em 
substituição a Elayne Cristina Santos Cunha, 
matrícula n° 18979-0 no grupo de apoio. Art. 2° - 
Ao Comitê Estratégico compete prestar assistência 
técnica na elaboração e execução dos planos de 
ações, analisar e emitir pareceres acerca dos 
planos das escolas priorizadas pelo programa e 
enviar os planos aprovados para validação do MEC. 
Parágrafo único. O PDDE interativo é um programa 
de apoio à gestão escolar baseado no 
planejamento participativo e destinado a auxiliar as 
escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as 
escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa 
recursos financeiros, buscando apoiar a execução 
de todo ou de parte de seu planejamento. Art. 3° - 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 19 de abril de 2018. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CTD Nº 00381/18 - 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, 
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de 28/08/2013, Franciele Mendonca Avila, 
matrícula nº 44020-5, Auxiliar de Sala II (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
09/04/2018 a 08/08/2018, atuar em caráter 
temporário no(a) Nei Sao Joao Batista (343327), 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular 
Cleonice Duarte Silva Nunes, matrícula nº 13510-0, 
por estar em readaptação (13). Florianópolis, 18 de 
abril de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00797/18 - 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 Suzana Vallenoto da Silva, matrícula nº 
43523-6, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 22/02/2018 
a 21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Creche 
Clair Gruber Souza (343250), 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, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00798/18 - 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 Vera Regina Lopez dos Santos, matrícula 
nº 43050-1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 15/02/2018 
a 21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Esc Bas 
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, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00799/18 - 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 Vera Regina Lopez dos Santos, matrícula 
nº 43050-1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 15/02/2018 
a 21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Esc Bas 
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, 18 de abril de 2018. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00800/18 - 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 Margareth Marcia Malysz Platt, 
matrícula nº 43530-9, Professor Substituto III 
(1326) Educacao Fisica (012) para no período de 
22/02/2018 a 21/12/2018 atuar em classe-vaga 
no(a) Nei Professora Otilia Cruz (343351), com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 18 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00801/18 - 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 Roberta Lopes Pedro, matrícula nº 
42748-9, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 19/02/2018 a 
21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Gerencia 
de Articulacao Socioeducativa (344100), Comosg - 
Cons Com Saco Grande (051) , 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, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00802/18 - 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 Jussara Martins da Silva, matrícula nº 
42685-7, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 15/02/2018 a 
21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Gerencia 
de Articulacao Socioeducativa (344100), Cons Com 
Coloninha (018) , 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, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00803/18 - 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 
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servidor Leonardo Dutra Guedes, matrícula nº 
43962-2, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 10/04/2018 a 
21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Gerencia 
de Articulacao Socioeducativa (344100), Ccfv 
Agronomica (111) , 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, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADV Nº 00804/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o 
servidor Rafael Santos Leao de Souza, matrícula nº 
42351-3, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Fisica (012) para no período de 15/02/2018 a 
21/12/2018 atuar em classe-vaga no(a) Depto de 
Educ de Jovens e Adultos (344110), Eja Centro III 
(098) , 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, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01656/18 - 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 
Francisco Paulino Dubiela, matrícula nº 43627-5, 
Professor Substituto VI (1333) Auxiliar-ativ Ed 
Ciencias (078), para no período de 18/04/2018 a 
17/05/2018, atuar em caráter temporário no(a) Esc 
Bas Acacio Garibaldi Sao Thiago (344202), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Julia 
Belinaso, matrícula nº 26897-6, por estar em férias 
(07). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01657/18 - 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 
Francisco Paulino Dubiela, matrícula nº 43627-5, 
Professor Substituto VI (1333) Auxiliar-ativ Ed 
Ciencias (078), para no período de 18/04/2018 a 
17/05/2018, atuar em caráter temporário no(a) Esc 
Bas Acacio Garibaldi Sao Thiago (344202), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 

(Vespertino), face o impedimento da titular Julia 
Belinaso, matrícula nº 26897-6, por estar em férias 
(07). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01658/18 - 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 
Claudia Ferreira da Silva, matrícula nº 43882-0, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014), 
para no período de 16/04/2018 a 21/12/2018, 
atuar em caráter temporário no(a) Esc Bas Inten 
Aricomedes da Silva (344218), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Maristela Pereira Sagas 
Felipe, matrícula nº 13232-2, 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, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01659/18 - 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 
Claudia Ferreira da Silva, matrícula nº 43882-0, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014), 
para no período de 16/04/2018 a 21/12/2018, 
atuar em caráter temporário no(a) Esc Bas Inten 
Aricomedes da Silva (344218), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Maristela Pereira Sagas 
Felipe, matrícula nº 13232-2, 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, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01660/18 - 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 
Mariana Silveira, matrícula nº 44125-2, Professor 
Substituto III (1326) Educacao Infantil (029), para 
no período de 03/04/2018 a 13/07/2018, atuar em 
caráter temporário no(a) Creche Hassis (343331), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular 
Francieli Pageno de Amorim, matrícula nº 41100-0, 
por estar em licença gestação (02). Artigo 2º Esta 
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portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01661/18 - 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 Medeiros Teixeira, matrícula nº 44129-
5, Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 27/03/2018 a 
23/05/2018, atuar em caráter temporário no(a) 
Creche Celso Pamplona (343202), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Ana Lucia da Silva do 
Nascimento, matrícula nº 11199-6, 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, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ADS Nº 01662/18 - 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 
Alexandra Samara da Silva, matrícula nº 43904-5, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 27/03/2018 a 
23/05/2018, atuar em caráter temporário no(a) 
Creche Celso Pamplona (343202), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Ana Lucia da Silva do 
Nascimento, matrícula nº 11199-6, 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, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00209/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2018, a Portaria nº ADS 01599/18 de 
10/04/2018 de Janaina Aparecida Sabbi, matrícula 
nº 43479-5 para atuar no(a) Nei Dra Zilda Arns 
Neumann (343308) , referente ao período que 
passa a ser de 08/03/2018 a 30/04/2018 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 17 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00210/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2018, a Portaria nº ADS 01652/18 de 
12/04/2018 de Janaina Aparecida Sabbi, matrícula 
nº 43479-5 para atuar no(a) Nei Dra Zilda Arns 
Neumann (343308) , referente ao período que 
passa a ser de 13/03/2018 a 30/04/2018 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 17 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00211/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
04/07/2018, a Portaria nº ADS 01614/18 de 
11/04/2018 de Rosemary Maria de Souza, 
matrícula nº 44057-4 para atuar no(a) Esc Bas 
Maria Conceicao Nunes (344236) , referente ao 
período que passa a ser de 12/04/2018 a 
06/09/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00212/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/05/2018, a Portaria nº ADS 01607/18 de 
11/04/2018 de Allan Roloff, matrícula nº 42055-7 
para atuar no(a) Esc Bas Dilma Lucia dos Santos 
(344209) , referente ao período que passa a ser de 
13/04/2018 a 07/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 18 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00213/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/05/2018, a Portaria nº ADS 01604/18 de 
11/04/2018 de Alana Amancio da Silva, matrícula 
nº 44063-9 para atuar no(a) Esc Bas Joao Goncalves 
Pinheiro (344213) , referente ao período que passa 
a ser de 12/04/2018 a 07/06/2018 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00214/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
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legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº CTD 00281/18 de 
26/02/2018 de Elisangela Aguirre Pinheiro, 
matrícula nº 43359-4 para atuar no(a) Nei 
Orisvaldina Silva (343320) , referente ao período 
que passa a ser de 22/02/2018 a 15/06/2018 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00215/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
16/03/2018, a Portaria nº CTD 00136/18 de 
07/02/2018 de Elizabete Barbosa, matrícula nº 
42846-9 para atuar no(a) Creche Machado de Assis 
(343245) , referente ao período que passa a ser de 
15/02/2018 a 08/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 19 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00216/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº CTD 00299/18 de 
01/03/2018 de Arlete Adelia Laureano Pires, 
matrícula nº 43568-6 para atuar no(a) Creche 
Monsenhor Frederico Hobold (343204) , referente 
ao período que passa a ser de 01/03/2018 a 
14/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 19 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00217/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
20/04/2018, a Portaria nº ADS 00159/18 de 
08/02/2018 de Elizangela Sonia Galliza, matrícula 
nº 42272-0 para atuar no(a) Esc Bas Acacio 
Garibaldi Sao Thiago (344202) , referente ao 
período que passa a ser de 15/02/2018 a 
25/04/2018 por estar em licença tratamento de 
saúde. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 19 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00218/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 

27/03/2018, a Portaria nº CTD 00312/18 de 
06/03/2018 de Raquel Aparecida Napoleao 
Santos, matrícula nº 43681-0 para atuar no(a) 
Creche Ana Spyrios Dimatos (343226) , referente 
ao período que passa a ser de 07/03/2018 a 
20/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00219/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
17/04/2018, a Portaria nº CTD 00344/18 de 
22/03/2018 de Giane Janete Machado Patricio, 
matrícula nº 43880-4 para atuar no(a) Creche Ana 
Spyrios Dimatos (343226) , referente ao período 
que passa a ser de 21/03/2018 a 13/07/2018 por 
estar em readaptação - matutino Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00220/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº CTD 00301/18 de 
01/03/2018 de Ernanda Neuza Silveira, matrícula 
nº 43573-2 para atuar no(a) Creche Ingleses 
(343220) , referente ao período que passa a ser de 
01/03/2018 a 30/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00221/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/03/2018, a Portaria nº CTD 00285/18 de 
26/02/2018 de Zita Elza Serafim, matrícula nº 
43363-2 para atuar no(a) Nei Campeche (343305) , 
referente ao período que passa a ser de 
22/02/2018 a 19/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00222/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
20/04/2018, a Portaria nº CTD 00261/18 de 
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26/02/2018 de Isolene Kuhnen Prosciak, matrícula 
nº 43338-1 para atuar no(a) Nei Gentil Mathias da 
Silva (343344) , referente ao período que passa a 
ser de 22/02/2018 a 02/05/2018 por estar em 
licença para tratar da saúde - matutino Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00223/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº ADS 01116/18 de 
26/02/2018 de Janice Maria Betave, matrícula nº 
43388-8 para atuar no(a) Esc Bas Maria Tomazia 
Coelho (344224) , referente ao período que passa a 
ser de 22/02/2018 a 14/06/2018 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00224/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº ADS 01117/18 de 
26/02/2018 de Janice Maria Betave, matrícula nº 
43388-8 para atuar no(a) Esc Bas Maria Tomazia 
Coelho (344224) , referente ao período que passa a 
ser de 22/02/2018 a 14/06/2018 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00225/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº ADV 00765/18 de 
12/04/2018 de Jaqueline Vicente, matrícula nº 
43642-9 para atuar no(a) Esc Bas Mancio Costa 
(344215) , referente ao período que passa a ser de 
14/03/2018 a 18/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00226/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
13/04/2018, a Portaria nº CTD 00111/18 de 
07/02/2018 de Neoli Kunrath, matrícula nº 42844-

2 para atuar no(a) Creche Waldemar Silva Filho 
(343212) , referente ao período que passa a ser de 
15/02/2018 a 15/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 23 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00227/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/03/2018, a Portaria nº ADV 00684/18 de 
28/03/2018 de Mariana Kanitz Pitta Schuck, 
matrícula nº 42427-7 para atuar no(a) Nei Doralice 
Maria Dias (343337) , referente ao período que 
passa a ser de 16/02/2018 a 23/04/2018 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00228/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2018, a Portaria nº ADS 01309/18 de 
01/03/2018 de Claudia Carvalho Terhoch, 
matrícula nº 43655-0 para atuar no(a) Nei Dra Zilda 
Arns Neumann (343308) , referente ao período que 
passa a ser de 05/03/2018 a 29/05/2018 . Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA ALT Nº 00229/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2018, a Portaria nº ADS 01133/18 de 
26/02/2018 de Adriana Maria Pereira 
Wendhausen, matrícula nº 43535-0 para atuar 
no(a) Nei Dra Zilda Arns Neumann (343308) , 
referente ao período que passa a ser de 
22/02/2018 a 29/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 23 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA Nº 055/2018. O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o Art. 31 da Lei 2.517/86 (Estatuto 
do Magistério), RESOLVE: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Patrícia Cavalcante, 
matrícula 22119-8, designado para a Diretoria de 
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Gestão Escolar, no período de 02 a 04 de maio de 
2018, por estar em compensação de férias não 
usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 20 de 
abril de 2018. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA. 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 058/2018. O Secretário Municipal de 
Educação, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do Magistério), 
RESOLVE: Art. 1º Autorizar o afastamento da 
servidora Ana Elisa de Moura Miotto, matrícula nº 
13757-0, atualmente designada para a Gerência de 
Educação Continuada, no período de 02 a 15 de 
maio de 2018, por estar em compensação de férias 
não usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 23 de 
abril de 2018. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA. 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00552/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/04/2018, da Portaria nº ADS 00293/18 de 
08/02/2018, de Claudia Tomaschewski, matrícula 
nº 42604-0, lotada no(a) Esc Bas Acacio Garibaldi 
Sao Thiago (344202) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00553/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 17/04/2018, da Portaria nº ADV 00524/18 de 
26/02/2018, de Clenilda Souza Vitorino, matrícula 
nº 43456-6, lotada no(a) Creche Stella Maris Correa 
Carneiro (343322) por admissão de servidor 
efetivo. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00554/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/02/2018, da Portaria nº ADS 00840/18 de 
08/02/2018, de Marisa Ines Soares, matrícula nº 
42253-3, lotada no(a) Creche Celso Ramos 
(343210) por mudança de nível.. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00555/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/02/2018, da Portaria nº ADS 01337/18 de 
05/03/2018, de Marisa Ines Soares, matrícula nº 
42253-3, lotada no(a) Creche Celso Ramos 
(343210) por mudança de nível.. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00556/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 19/04/2018, da Portaria nº ADS 01428/18 de 
14/03/2018, de Adriana Gustmann de Castro, 
matrícula nº 43798-0, lotada no(a) Creche 
Monsenhor Frederico Hobold (343204) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00557/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2018, da Portaria nº ADS 00757/18 de 
08/02/2018, de Marilene Lacerda Ferreira 
Coutinho, matrícula nº 42705-5, lotada no(a) Esc 
Bas Inten Aricomedes da Silva (344218) a pedido 
do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00558/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2018, da Portaria nº ADS 00758/18 de 
08/02/2018, de Marilene Lacerda Ferreira 
Coutinho, matrícula nº 42705-5, lotada no(a) Esc 
Bas Inten Aricomedes da Silva (344218) a pedido 
do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00559/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2018, da Portaria nº ADS 01453/18 de 
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21/03/2018, de Claudia Ferreira da Silva, matrícula 
nº 43882-0, lotada no(a) Esc Bas Inten Aricomedes 
da Silva (344218) 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, 18 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00560/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2018, da Portaria nº ADS 01454/18 de 
21/03/2018, de Claudia Ferreira da Silva, matrícula 
nº 43882-0, lotada no(a) Esc Bas Inten Aricomedes 
da Silva (344218) 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, 18 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00561/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/02/2018, da Portaria nº ADV 00556/18 de 
26/02/2018, de Suzana Vallenoto da Silva, 
matrícula nº 43523-6, lotada no(a) Creche Clair 
Gruber Souza (343250) por mudança de nível.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00562/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/02/2018, da Portaria nº ADV 00308/18 de 
08/02/2018, de Vera Regina Lopez dos Santos, 
matrícula nº 43050-1, lotada no(a) Esc Bas 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, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00563/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/02/2018, da Portaria nº ADV 00309/18 de 
08/02/2018, de Vera Regina Lopez dos Santos, 
matrícula nº 43050-1, lotada no(a) Esc Bas Maria 
Conceicao Nunes (344236) por mudança de nível.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 

sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00564/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 09/04/2018, da Portaria nº CTD 00371/18 de 
10/04/2018, de Franciele Mendonca Avila, 
matrícula nº 44020-5, lotada no(a) Nei Sao Joao 
Batista (343327) 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, 18 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00565/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2018, da Portaria nº ADS 01635/18 de 
12/04/2018, de Lucinaura Maria Alves, matrícula 
nº 43876-6, lotada no(a) Creche Rosa Maria Pires 
(343208) por retorno do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00566/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2018, da Portaria nº ADS 01644/18 de 
12/04/2018, de Vanessa de Jesus Goncalves, 
matrícula nº 44086-8, lotada no(a) Creche Rosa 
Maria Pires (343208) por retorno do titular. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00567/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 19/04/2018, da Portaria nº ADS 00874/18 de 
08/02/2018, de Suzana Pereira de Jesus, matrícula 
nº 42144-8, lotada no(a) Creche Mateus de Barros 
(343223) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  
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PORTARIA CEF Nº 00568/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/02/2018, da Portaria nº ADV 00502/18 de 
26/02/2018, de Margareth Marcia Malysz Platt, 
matrícula nº 43530-9, lotada no(a) Nei Professora 
Otilia Cruz (343351) por mudança de nível.. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 18 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00569/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 03/04/2018, da Portaria nº ADS 01506/18 de 
02/04/2018, de Mariana Silveira, matrícula nº 
43868-5, lotada no(a) Creche Hassis (343331) por 
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de abril 
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00570/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2018, da Portaria nº ADV 00481/18 de 
26/02/2018, de Deborah Silva Silvestre, matrícula 
nº 43370-5, lotada no(a) Ger de Artic e Atividades 
Complementares (343100) , Acao Social Coloninha 
(129) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 19 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00572/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2018, da Portaria nº ADS 01032/18 de 
08/02/2018, de Leticia Liberali Schorn, matrícula 
nº 42491-9, lotada no(a) Nei Caieira da Barra do Sul 
(343335) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00573/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2018, da Portaria nº ADS 00156/18 de 
08/02/2018, de Luiza dos Reis Aguiar, matrícula nº 
42271-1, lotada no(a) Creche Nossa Senhora de 

Lurdes (343246) por retorno do titular. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00574/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 26/03/2018, da Portaria nº ADS 01470/18 de 
22/03/2018, de Alexandra Samara da Silva, 
matrícula nº 43904-5, lotada no(a) Creche Celso 
Pamplona (343202) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00575/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 19/02/2018, da Portaria nº ADV 00460/18 de 
17/02/2018, de Roberta Lopes Pedro, matrícula nº 
42748-9, lotada no(a) Ger de Artic e Atividades 
Complementares (343100) , Comosg - Cons Com 
Saco Grande (051) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de abril de 2018. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00576/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/02/2018, da Portaria nº ADV 00392/18 de 
08/02/2018, de Jussara Martins da Silva, matrícula 
nº 42685-7, lotada no(a) Ger de Artic e Atividades 
Complementares (343100) , Cons Com Coloninha 
(018) por retificação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 23 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00577/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 10/04/2018, da Portaria nº ADV 00749/18 de 
10/04/2018, de Leonardo Dutra Guedes, matrícula 
nº 43962-2, lotado no(a) Ger de Artic e Atividades 
Complementares (343100) , Ccfv Agronomica (111) 
por retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 23 de abril 
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de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 00578/18 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 15/02/2018, da Portaria nº ADV 00631/18 de 
12/03/2018, de Rafael Santos Leao de Souza, 
matrícula nº 42351-3, lotado no(a) Ger de Artic e 
Atividades Complementares (343100) , Eja Centro 
III (098) por retificação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 23 de abril de 2018. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
197/SMA/DSLC/2018 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviço de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
TOMADA DE PREÇOS Nº 197/SMA/DSLC/2018, 
resultou DESERTO. Florianópolis, 25 de abril de 
2018. A Comissão. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
1054/SMSGT/2016 – PMF X MORE SINALIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: A Cláusula Quinta do 
Contrato original continua subsistindo em todos os 
seus termos e condições, modificando-se apenas e 
tão somente o seu valor, que fica aditado nos 
seguintes termos:- Valor inicial do Contrato R$ 
3.653.000,00;- Acréscimo Quantitativo de 
13,857301% ao valor do Contrato original, que 
corresponde a R$ 506.207,20 (quinhentos e seis 
mil, duzentos e sete reais e vinte centavos);- O 
valor do contrato original, após o acréscimo 
quantitativo, passará a ser R$ 4.159.207,20 (quatro 
milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e 
sete reais e vinte centavos).O acréscimo está em 
conformidade com o Art. 65, Inciso I, “b”, § 1º da 
Lei nº 8.666/93, o subitem 10.1.2. da Cláusula 
Décima do Contrato original, o Parecer nº 
010/2018/ASSJUR/SMDU da Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano e a 
Deliberação nº 1488/2018 do Comitê Gestor de 
Governo, partes integrantes deste Termo Aditivo. 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Presencial nº 547/SMA/DLC/2016; Data de 
Assinaturas: 20/04/2018; Nome das partes que 
assinaram: Secretário Municipal De Meio 
Ambiente, Planejamento E Desenvolvimento 
Urbano: Sr. Nelson Gomes Mattos Junior, e pela 
empresa: Sr. Jorge Omar Borsa. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA  

EXTRATO DO CONTRATO N° 31/SMTMU/2018; 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para manutenção, calibração, verificação INMETRO 
e substituição de peças, bateria interna para placa 
inferior do AS-IV, solenoide para AS-IV, serviço de 
manutenção, limpeza e ajuste de componentes 
eletrônicos internos de etilômetros AS-IV, 
impressora matricial DP-1012, carregador bivolt 
110/220, bateria interna para impressora matricial 
DP-1012. Etilômetro AS-IV-sem kit, serviço de 
verificação junto ao INMETRO, serviço de 
manutenção em impressora matricial DP-1012. 
Número e Modalidade da Licitação: TERMO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
495/SMA/DSLC/2017; Valor: O valor global do 
presente contrato é de R$ 4.035,03 (quatro mil, 
trinta e cinco reais e três centavos). 
Vigência/Execução: Este contrato terá vigência a 
partir da data de sua assinatura, com término em 
31/12/2018, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo unilateralmente pela CONTRATANTE. 
Dotação: Projeto Atividade: 4.287, no Elemento: 
3.3.90.39,  e na Fonte de Recurso: 3431. Data de 
Assinaturas: 16/01/2018. Nome das partes que 
assinaram: Sr. Marcelo Roberto da Silva, Secretaria 
Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, e 
pela empresa: Sr. Dennis Balbino Gera. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO 

CONTINENTE E ASSUNTOS 

METROPOLITANOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
236/SMCAM/2018. Objeto: eventual contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de 
combustível (gasolina comum, diesel comum, 
diesel S10 e etanol/álcool);Modalidade de 
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
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Preços nº 103/SMA/DSLC/2018; Contratada: AUTO 
POSTO TALISMÃ LTDA. Valor: O valor global 
estimado da presente ATA é de R$ 41.399,76 
(quarenta e um mil trezentos e noventa e nove 
reais e setenta e seis centavos);Vigência: O prazo 
de vigência da presente Ata de Registro de Preços 
será de 12 (doze) meses, contado a partir da data 
da publicação da respectiva ATA, não podendo ser 
prorrogada;Dotação:Funcional / Programática / 
Atividade: 2.022, no Elemento: 3.3.90.30.00, e na 
fonte de recursos: 80.Data de Assinatura: 
02/04/2018.Assinaturas: Sr. Edson Lemos, 
Secretário Municipal do Continente e Assuntos 
Metropolitanos, e pela empresa o Sr. Mauro Sergio 
Cardoso Farias. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

RETIFICAÇÃO DE LAUDA - Publicada no Diário 
Oficial do Município, na data de 24.04.2018, pg. 11. 
Onde se lê: RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 143/SMA/DSLC/2018. Leia-se: 
RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 143/SMA/DSLC/2018. Florianópolis, 25 
de abril de 2018. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

RESULTADO DO RECURSO REFERENTE AO EDITAL 
Nº 004/FCFFC/2018, DE 28 DE MARÇO 2018 - O 
secretário municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude e a Superintendente da Fundação 
Cultural de Florianópolis – Franklin Cascaes, no uso 
das suas atribuições; RESOLVEM: Dar publicidade à 
nominata com o resultado do recurso referente ao 
Edital 004/FCFFC/2018 – Inscrição de Alunos para a 
Escola Livre de Artes – ELA. RESULTADO DO 
RECURSO: 

EDITAL Nº CANDIDATO ÁREA RECURSO 

004/FCFFC/2018 
Julia Prudencio 

Moreira 
Música – Canto 
Intermediário 

Reprovado 

004/FCFFC/2018 
Vinícius Rosa 

Brixi 
Artes Visuais – 

Pintura 
Reprovado 

Florianópolis, 24 de abril de 2018. MÁRCIO LUIZ 
ALVES – Secretário de Cultura, Esporte e Juventude 
ROSELI MARIA DA SILVA PEREIRA – 
Superintendente da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes.  

PORTARIA 14/FCFFC/GS/2018 - A FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES, 
por seu Superintendente, no uso de suas 
atribuições conferidas no Art. 2º § 1º E Art. 3º pela 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei nº 
3.659/91, RESOLVE: Art. 1º TORNAR PÚBLICO OS 
PROJETOS APROVADOS pela Comissão de 
Avaliação de Incentivo à Cultura (CAIC) na 
Modalidade Doação: 

Nº 
NOME DO 
PROJETO 

PROPONENTE ÁREA 

VALOR 
SOLICITADO 

COMO 
INCENTIVO 

(R$) 

PRAZO 
CAPTAÇÃO 
EXECUÇÃO 

ATÉ 

031/18 Curto Circuito 
Thais Lopes 

Nicolau 
Música e 

Dança 
200.000,00 30/10/2019 

045/18 

Rodrigo de 
Haro: Um 

Poeta 
Humanista 

Meio D 
Comunicação 

Ltda 
Literatura 53.530,00 31/12/2018 

048/18 
FRANKENSTEI
N Opera Rock 

Associação 
Filarmônica 
Camerata 

Florianópolis 

Música e 
Dança 

200.000,00 31/07/2018 

050/18 

Palestra e 
Exposição de 

Arte com 
Martha 

Cooper e 
Wagner Wagz 

Victor Moraes 
Von Der 
Heyde 

Música e 
Dança. 

Cinema, 
Fotografia 

e Vídeo 

92.153,25 10/11/2018 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. Florianópolis, 24 de abril de 2018. 
Márcio Luiz Alves – Secretário de Cultura, Esporte e 
Juventude. Roseli Maria da Silva Pereira – 
Superintendente da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes - FCFFC. Cristina 
Maria Dalla Nora – Coordenadora da Comissão de 
Avaliação de Incentivo à Cultura - CAIC.  

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 057/2018 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Nº 618/2017 e 
pelo Decreto Municipal Nº 17799/2017, e 
considerando a cláusula 51ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2017/2018, RESOLVE: Art. 1º - Conceder 
licença sem remuneração à empregada Joseane 
Neli Alexandre – matr. 1874, pelo período de 01 
(um) ano a partir de 10 de abril de 2018.  Art. 2º - 
Fixar a vigência desta portaria com efeitos 
retroativos ao dia 10 de abril de 2018. 
Florianópolis, 19 de abril de 2018. Carlos Alberto 
Martins - Diretor Presidente. 

PORTARIA Nº 059/2018 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
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COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Nº 618/2017 e 
pelo Decreto Municipal Nº 17799/2017, por 
conveniência administrativa, e considerando a 
necessidade de continuidade do processo de 
análise e avaliação dos empregados designados 
para funções gratificadas, RESOLVE: Art. 1º - 
Alterar o início da vigência da Portaria Nº 053/2018 
de 02 de abril de 2018 para 02 de maio de 2018. 
Art. 2º - Fixar a vigência desta portaria com efeitos 
retroativos ao dia 02 de abril de 2018. 
Florianópolis, 25 de abril de 2018. Carlos Alberto 
Martins Diretor Presidente 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 0133/2018 - O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da 
Lei Complementar 468/2013 e considerando o que 
consta no processo 002333/2017 e com base no 
artigo 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005 e 
no artigo 59 da Lei Complementar 349/2009. 
RESOLVE: Art. 1º Aposentar por tempo de 
contribuição e idade a servidora ELI TEREZINHA 
JANUÁRIO, matrícula 07438-1, ocupante do cargo 
de Professor Auxiliar IV, Classe I, Referência 10, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, com 
proventos integrais que corresponderão à 
remuneração da servidora, na forma da lei, 
composta de: Vencimento do Cargo, 30 (trinta) 
Ânuênios a 2% (dois por cento) e Dedicação 
Exclusiva – Lei 7338/07 c/c Lei 7776/08, a contar de 
02/05/2018, sendo o benefício revisto na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
SOLANGE CARDOSO DA COSTA - Chefe de 
Benefícios, MARCELO PANOSSO MENDONÇA – 
Superintendente. 

PORTARIA Nº 00139/2018 - O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da 
Lei Complementar 468/2013 e considerando o que 
consta no processo nº 003841/2017, com base no 
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 31 de 
dezembro de 2003 e no artigo 59 da Lei 
Complementar nº 349/2009. RESOLVE: Art. 1º 
Aposentar por tempo de contribuição e idade o 
servidor CEZAR FERNANDE FABRE, matrícula 
08593-6, ocupante do cargo de Professor IV, Classe 
I, Referência 10, lotado na Secretaria Municipal de 

Educação, com proventos integrais, calculados com 
base em sua última remuneração, na forma da lei, 
composto de: Vencimento do Cargo, 29 (vinte e 
nove) Anuênios a 2% (dois por cento), Dedicação 
Exclusiva – Lei 7338/07 c/c Lei 7776/08 e 
Gratificação Regência de Classe – Lei 
Complementar 615/17 a 10% (dez por cento), a 
contar de 13/05/2018, sendo o benefício revisto na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. Florianópolis, 20 de abril de 2018. 
SOLANGE CARDOSO DA COSTA - Chefe de 
Benefícios, MARCELO PANOSSO MENDONÇA - 
Superintendente. 

PORTARIA Nº 0138/2018 - O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da 
Lei Complementar 468/2013 e considerando o que 
consta no processo 004821/2016 e com base no 
artigo 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005 e 
no artigo 59 da Lei Complementar 349/2009. 
RESOLVE: Art. 1º Aposentar por tempo de 
contribuição e idade o servidor  ELSOM BERTOLDO 
DOS PASSOS, matrícula 07427-6, ocupante do 
cargo de Engenheiro Sanitário e Ambiental, Classe 
P, Nível 02, Referência AG, lotado na Secretaria 
Municipal da Habitação e Saneamento, , com 
proventos integrais que corresponderão à 
remuneração do servidor, na forma da lei, 
composto de: Vencimento do Cargo, 03 (três) 
Quinquênios a 5% (cinco por cento), 06 (seis) 
Triênios a 3% (três por cento), Gratificação de 
Responsabilidade Técnica – Lei 6069/02 c/c Lei 
Complementar 615/17, Gratificação de Jornada – 
Lei 5298/98 e Lei 6871/05 e  Diferença de 
Enquadramento – Lei Complementar 503/14 – 
incid., a contar de 01/05/2018, sendo o benefício 
revisto na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade. Florianópolis, 20 de abril 
de 2018. SOLANGE CARDOSO DA COSTA - Chefe de 
Benefícios, MARCELO PANOSSO MENDONÇA - 
Superintendente. 

PORTARIA Nº 0153/2018 - O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da 
Lei Complementar 468/2013, e considerando o que 
consta no PJ 0812360-65.2013.8.24.0023. 
RESOLVE: Art. 1º INCLUIR dos proventos de 
aposentadoria da servidora TÂNIA REGINA 
OLIVEIRA NEVES, matrícula 04204-8, aposentada 
por invalidez permanente em 26/11/2009, o valor 
relativo à Gratificação de Projeção Salarial Lei 
3008/88 c/c Lei 8911/12. Art. 2º Esta portaria entra 
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em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
24 de abril de 2018. SOLANGE CARDOSO DA COSTA 
- Chefe de Benefícios, MARCELO PANOSSO 
MENDONÇA – Superintendente. 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 

URBANO DE FLORIANÓPOLIS 

EDITAL Nº 02/2018 - Em conformidade com o 
disposto na Lei Complementar nº 482/2014 que 
institui o Plano Diretor do Município de 
Florianópolis, o Superintendente do Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis convoca as 
entidades do segmento da Sociedade Civil 
Organizada do Setor Norte do Município, 
compreendendo os distritos de Canasvieiras, 
Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses e Rio Vermelho 
interessadas para participar do processo de eleição 
das representações que comporão o Conselho da 
Cidade de Florianópolis no mandato que 
compreende o biênio 2018-2020.(CONSULTAR 
EDITAL AO FINAL DESTA EDIÇÃO). 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

LEI COMPLEMENTAR N. 635, DE 19 DE ABRIL DE 
2018 - DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE 
BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE O PERÍODO DA 
PESCA DA TAINHA O Presidente da Câmara 
Municipal de Florianópolis, em conformidade com 
o disposto no § 7º do art. 58 da Lei Orgânica do 
Município de Florianópolis, promulga a seguinte Lei 
Complementar: Art. 1º Fica instituída a instalação 
de banheiros químicos removíveis em zonas (área) 
de pesca durante o período da safra da tainha. Art. 
2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. Câmara Municipal de 
Florianópolis, em 19 de abril de 2018. Vereador 
Guilherme Pereira de Paulo - Presidente. Projeto 
de Lei Complementar n. 1.490, de 2015 Autor: Ver. 
Erádio Manoel Gonçalves. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

 

EDITAL Nº 02/2018 

 

CONVOCAÇÃO E CADASTRAMENTO PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO SETOR NORTE DO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

Em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 482/2014 que institui o Plano 

Diretor do Município de Florianópolis, o Superintendente do Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis convoca as entidades do segmento da Sociedade Civil 

Organizada do Setor Norte do Município, compreendendo os distritos de Canasvieiras, 

Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses e Rio Vermelho interessadas para participar do 

processo de eleição das representações que comporão o Conselho da Cidade de 

Florianópolis no mandato que compreende o biênio 2018-2020. 

 

Dos objetivos 

Art. 1º – Cadastrar as entidades da Sociedade Civil Organizada interessadas em 

participar do processo eleitoral que elegerá as entidades representantes que comporão 

o Conselho da Cidade de Florianópolis. 

Parágrafo único. As entidades poderão se cadastrar para participar do processo 

eleitoral como candidata à vaga no Conselho da Cidade ou somente como votante. 

Art. 2º – Eleger em evento público as representações da Sociedade Civil Organizada 

para a composição do Conselho da Cidade, conforme previsto na Lei Complementar 

Municipal 482/2014 e Decreto 18279/2018 distribuídos da seguinte forma:  

a) 1 (Uma) representação para o Norte da ilha, compreendendo os distritos de 

Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho e São João 

do Rio Vermelho; 

 

Dos requisitos 
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Art. 3º Para se candidatar ao Conselho da Cidade ou se cadastrar apenas com direito a 

voto, as entidades da Sociedade Civil Organizada deverão estar constituídas no 

município há pelo menos 24 meses a contar da data da publicação deste edital. 

Art. 4º As entidades a serem cadastradas devem, obrigatoriamente, ter objetivos ou 

atividades vinculadas à questão do desenvolvimento urbano no Município de 

Florianópolis. 

 

Das inscrições  

Art. 5º As entidades interessadas deverão protocolar sua inscrição presencialmente no 

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, localizado na rua Felipe Schmidt 

1320, Centro, no período de 27 de abril a 07 de maio de 2018, no horário das 13:00 às 

18:00 horas, nos termos deste Edital. 

Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto no presente 

Edital. 

Art. 6º No ato da inscrição, as entidades interessadas deverão protocolar a seguinte 

documentação: 

I. 2 (duas) vias preenchidas da ficha de inscrição, parte integrante deste edital 

e disponível no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

II. 1 (uma) cópia do documento de identificação com foto e CPF do responsável 

legal da entidade; 

III. 1 (uma) cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria da entidade, 

devidamente registrada em cartório; 

IV. 1 (uma) cópia do estatuto da entidade ou documentação de constituição, 

comprovando área de atuação, segmento da sociedade civil a que pertence 

e data da constituição; 

V. 1 (uma) cópia do CNPJ atualizado; 

VI. 1 (uma) cópia de documento que comprove a atuação da entidade no 

Município de Florianópolis, tais como atas de reunião e eventos promovidos; 

VII. 1 (uma) cópia do comprovante de endereço da entidade; 

VIII. 1 (uma) via de ofício assinado pelo responsável legal e endereçado ao 

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis indicando o nome da 

pessoa que representará a entidade no processo de eleição do Conselho da 

Cidade; 
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IX. 1 (uma) cópia de documento de identificação com foto, CPF e comprovante 

de endereço do representante indicado pela entidade para participar do 

processo de eleição do Conselho da Cidade. 

Parágrafo único.  Não será aceita entrega parcial da documentação. 

Da homologação do cadastramento 

Art. 7º A análise da documentação e a homologação das inscrições serão de 

responsabilidade de Comissão Eleitoral a ser designada por ato administrativo do 

Superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis.  

Art. 8º O resultado das inscrições homologadas e indeferidas será publicado pela 

Comissão Eleitoral no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis no dia 09 de maio de 

fevereiro de 2018. 

Art. 9º As entidades que tiverem suas inscrições indeferidas poderão interpor recurso 

junto à Comissão Eleitoral, que deverá ser protocolado presencialmente no Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis nos dias 10 e 11 de maio de 2018, no horário das 

13:00 às 18:00 horas. 

Art. 10º A homologação final das inscrições será divulgada no dia 14 de maio de 2018 

no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

Das Eleições 

Art. 11º As entidades que tiveram suas inscrições homologadas terão direito a voto 

dentro do seu segmento. 

Parágrafo único. No dia da eleição terá direito a voto o representante indicado pela 

entidade na ficha de inscrição ou, na sua ausência, o presidente da entidade. 

Art. 12º Cada representação cadastrada e homologada, com direito a voto, poderá votar 

em até dez representantes entre todos os indicados dentro de seu segmento, sendo 

eleitos aqueles mais votados, conforme art. 308 da Lei Complementar 482/2014. 

Art. 13º Em caso de empate no número de votos entre duas ou mais representações, 

adotar-se-á como critério de desempate a data mais antiga de constituição oficial, 

comprovada por meio da documentação entregue no ato da inscrição. 

Art. 14º As eleições se darão por meio de evento público a serem realizados no dia de 

16 de maio de 2018, em locais e horários a serem divulgados no site da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. 

Art. 15º O resultado final das eleições será publicado no Diário Oficial do Município. 
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Da Posse da Entidade Eleita 

Art. 16º A posse da entidade que comporão o Conselho da Cidade se dará no dia 21 de 

maio de 2018, através de ato do Prefeito. 

Da Indicação e Nomeação dos Membro Representante da Entidade Eleita 

Art. 17º A entidade empossada no Conselho da Cidade deverá indicar um membro titular 

e um membro suplente no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a posse da entidade. 

§ 1º A nomeação dos membros deve ser realizada por meio de ofício endereçado à 

comissão eleitoral. 

§ 2º O não cumprimento do prazo para indicação do membro titular e suplente implica 

em perda da vaga pela entidade, assumindo a entidade classificada em posição 

subsequente no processo eleitoral, respeitando o rito de nomeação previsto no caput 

deste artigo. 

Art. 18º Os membros a serem indicados pelas entidades eleitas deverão cumprir os 

seguintes requisitos: 

I – Residir no município de Florianópolis; 

II – Não ocupar emprego, cargo ou função pública do poder executivo ou legislativo 

municipal; 

III – Ter idade mínima de 18 anos. 

 

Das Disposições Gerais 

Art. 19º – Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral 

 

Florianópolis, 24 de abril de 2018 de 2018. 

 

 

Ildo Raimundo Rosa 

Superintendente do IPUF 
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