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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GOVERNO 

PORTARIA Nº 002/SMG/2023  - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso das atribuições 
conferidas pelo Artigo 14 da Lei Complementar n.º 
736, de 02 de janeiro de 2023; Considerando a Lei 
Complementar n. 736, de 2023, que estabelece em 
seu art. 52, VII, que compete à Secretaria Municipal 
de Governo "expedir normas de observância geral 
no tocante à gestão e desenvolvimento do 
município"; e Considerando que a mesma norma 
estabelece em seu art. 8º que o Comitê Gestor de 
Governo fica incumbido de avaliar e deliberar 
propostas e solicitações advindas dos secretários 
municipais, dirigentes de autarquias e fundações 
voltadas à modernização e desburocratização da 
gestão pública; RESOLVE: Art. 1ª Fica estabelecido 
que todo e qualquer Contrato, Termo de Fomento, 
Termo de Parceria, Convênio, Acordo de 
Cooperação, Acordo Judicial e Extrajudicial, ou 
qualquer instrumento que tenha o Município de 
Florianópolis, por meio de sua administração direta 
ou indireta, como uma das partes, deverá ter 
autorização prévia do Comitê Gestor de Governo 
para assinatura, ainda que o mesmo não gere 
incremento de despesa. Art. 2º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
01 de março de 2023. FABIO MURILO BOTELHO - 
Secretário Municipal de Governo/Presidente do 
Comitê Gestor de Governo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 24.944, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 

conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
ANDRÉ LUIZ DI BERNARDI BRIDA do Cargo em 
Comissão de Gerente Operacional de Cemitérios e 
Óbitos (ASE-03) da Secretaria Municipal de Limpeza 
e Manutenção Urbana, a partir de 02/03/2023. 
Florianópolis, aos 27 de fevereiro de 2023. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.945, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR ANDRÉ LUIZ DI 
BERNARDI BRIDA para exercer o Cargo em 
Comissão de Diretor de Gestão de Óbitos e 
Cemitérios (ASE-03) da Secretaria Municipal de 
Limpeza e Manutenção Urbana, a partir de 
02/03/2023. Florianópolis, aos 27 de fevereiro de 
2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.946, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR ROBERTO 
AUGUSTO CARVALHO LAJUS para exercer o Cargo 
em Comissão de Diretor da Autarquia COMCAP e 
Gestão Administrativa (ASE-03) da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital (COMCAP), a partir de 
02/03/2023. Florianópolis, aos 27 de fevereiro de 
2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

 DECRETO N. 24.947, DE 28 DE FEVEREIRO DE 
2023. ALTERA AS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II, 
DO §1º, DO ART. 1º DO DECRETO N. 24.078, DE 
2022, QUE DESIGNA MEMBROS PARA COMPOREM 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - GESTÃO 
2022-2024 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
que são conferidas pelo art. 74, da Lei Orgânica do 
Município, em conformidade com a Lei n. 7.474, de 
2007 e a Lei Complementar n. 736, de 2023, 
RESOLVE: Art. 1º Alterar as alíneas "a" e "b" do 
inciso II, do §1º, do art. 1º do Decreto n. 24.078, de 
2022, que passam a vigorar com as seguintes 
redações: "Art. 1° (...) §1º (...) II - Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: a) Titular: Bruno Vieira Luiz; b) 
Suplente: Vlade Dalbosco." Art. 2º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação 
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Florianópolis, aos 28 de fevereiro de 2023. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.948, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
GUSTAVO EVANDRO SILVEIRA ALBINO do Cargo em 
Comissão de Coordenador Executivo (ASE-02) da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM), 
a partir de 02/03/2023. Florianópolis, aos 28 de 
fevereiro de 2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA 
NEVES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.949, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR DIOGO ALTINO 
DOS SANTOS para exercer o Cargo em Comissão de 
Coordenador Executivo (ASE-02) da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente (FLORAM), a partir de 
02/03/2023. Florianópolis, aos 28 de fevereiro de 
2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.950, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
LINDOMAR FORTE do Cargo em Comissão de 
Intendente Distrital da Cachoeira do Bom Jesus 
(ASE-03) da Secretaria Municipal de Limpeza e 
Manutenção Urbana, a partir de 02/03/2023. 
Florianópolis, aos 28 de fevereiro de 2023. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.951, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR NATANAEL 
MARCOS DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em 
Comissão de Intendente Distrital da Cachoeira do 
Bom Jesus (ASE-03) da Secretaria Municipal de 
Limpeza e Manutenção Urbana, a partir de 
02/03/2023. Florianópolis, aos 28 de fevereiro de 
2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.952, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR FLAVIO 
AUGUSTO STEFFEN VIEIRA para exercer o Cargo em 
Comissão de Gerente de Fiscalização de 
Transportes e Mobilidade (ASE-05) da Secretaria 
Municipal de Segurança e Ordem Pública, a partir 
de 02/03/2023. Florianópolis, aos 28 de fevereiro 
de 2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.953, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR RODRIGO LUIZ 
PEREIRA para exercer o Cargo em Comissão de 
Gerente de Apoio ao Maciço do Morro da Cruz 
(ASE-06) da Secretaria Municipal de Limpeza e 
Manutenção Urbana, a partir de 02/03/2023. 
Florianópolis, aos 28 de fevereiro de 2023. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.954, DE 1º DE MARÇO DE 2023. 
REGULAMENTA A LEI N. 14.133, DE 2021, QUE 
DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo inciso IV, do art. 74, da Lei Orgânica do 
Município, DECRETA: CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES 
GERAIS Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei n. 
14.133, de 2021, que dispõe sobre Licitações e 
Contratos Administrativos, no âmbito do Poder 
Executivo municipal de Florianópolis/SC. Parágrafo 
único. A implantação da Lei n. 14.133, de 2021, 
ocorrerá de forma gradativa, conforme 
cronograma a ser estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias, que 
é o órgão central de planejamento, normatização, 
recebimento, coordenação, supervisão, orientação, 
formulação de políticas públicas e execução das 
ações relacionadas às licitações e aos contratos 
administrativos. Art. 2º O disposto neste Decreto 
abrange todos os órgãos da administração direta 
do Poder Executivo municipal de Florianópolis/SC, 
autarquias, fundações, fundos especiais e as 
demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município. Art. 3º Na aplicação 
deste Decreto, serão observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência, do interesse público, da 
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probidade administrativa, da igualdade, do 
planejamento, da transparência, da eficácia, da 
segregação de funções, da motivação, da 
vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da 
segurança jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do 
desenvolvimento nacional sustentável, assim como 
as disposições do Decreto-Lei n. 4.657, de 1942 (Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Art. 
4º Os processos licitatórios deverão tramitar de 
forma eletrônica, através do sistema de 
virtualização de documentos padrão utilizado pelo 
Município de Florianópolis. Parágrafo único. A 
Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e 
Parcerias estabelecerá cronograma de migração 
dos processos da forma física para a digital. Art. 5º 
Os contratos, apostilamentos e termos aditivos 
celebrados entre o Município e os particulares 
poderão adotar a forma eletrônica. Parágrafo 
único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e 
informações, as assinaturas eletrônicas apostas no 
contrato deverão ser classificadas como 
qualificadas, por meio do uso de certificado digital 
pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, III, 
da Lei n. 14.063, de 2020. CAPÍTULO II DAS 
ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
Art. 6º Caberá precipuamente a cada órgão que 
deseja realizar a aquisição de bens, contratação de 
serviço ou assinatura de termo aditivo e 
apostilamento de contrato e atas de registro de 
preços, providenciar a composição dos 
documentos previstos neste Decreto, sob 
orientação, supervisão e de acordo com a 
padronização estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias - 
SMLCP. Art. 7º São atribuições da Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias, 
dentre outros: I - centralizar as licitações do Poder 
Executivo Municipal; II - orientar, supervisionar, 
normatizar, padronizar e executar o procedimento 
de licitação do Município; III - assegurar a eficácia, 
a eficiência e a efetividade das ações de avaliação, 
fiscalização, e controle do sistema de licitações e 
contratos quanto aos objetivos, técnicas, 
organização, recursos e procedimentos; IV - 
proceder junto aos demais órgãos, inspeção e 
controle técnico visando ao cumprimento das 
finalidades e normas do sistema de licitações e 
contratos; V - estudar, pesquisar, planejar, 
implantar e acompanhar a adoção de técnicas de 
trabalho de modernização e aperfeiçoamento, 
objetivando o aprimoramento contínuo, 
permanente e articulado das ações e das atividades 
sistêmicas de licitações e contratos; VI - realizar 
reuniões, cursos, treinamentos, fóruns, palestras e 
debates pertinentes às atividades do sistema de 

licitações e contratos; VII - elaborar os editais de 
licitação e as minutas de contratos e atas de 
registro de preços, quando autorizada a sua 
deflagração pelo Comitê Gestor de Governo; VIII - 
elaborar e redigir os termos de contratos, atas de 
registro de preços, aditivos e apostilamentos, bem 
como autorizar suas respectivas publicações; IX - 
desenvolver, estabelecer e implementar 
procedimentos para controle e acompanhamento 
dos contratos administrativos, estabelecendo 
fluxos, indicadores e mecanismos de consolidação 
dos dados e das informações, podendo solicitar do 
órgão executor do contrato informações a respeito 
da sua fiel execução; X - expedir as Portarias de 
designação dos Agentes de Contratação, das 
Comissões de Contratação, dos integrantes das 
equipes de apoio e dos núcleos de gestão e de 
estudos de licitações e contratos administrativos; 
XI - administrar e gerenciar os sistemas 
operacionais utilizados nos processos de licitações 
e contratos administrativos; XII - administrar o 
cadastro central de materiais, fornecedores e 
prestadores de serviços; XIII - manter arquivo 
digital de todos os contratos firmados pela 
Administração Pública Municipal; XIV - revisar, 
elaborar, coordenar, consolidar e pronunciar-se 
sobre a legislação de licitações e contratos 
administrativos, propondo e emitindo parecer em 
minutas de projetos de lei, de regulamentos e 
normas; XV - controlar os índices de reajuste e as 
repactuações dos contratos, assegurando a 
racionalização, a qualidade dos serviços prestados 
e a aplicação da legislação pertinente; Parágrafo 
único. A emissão de atestado de capacidade 
técnica ficará a cargo do órgão gestor e fiscalizador 
de cada termo de contrato e ata de registro de 
preços. Art. 8º A Secretaria Municipal de Licitações, 
Contratos e Parcerias poderá redefinir a 
modalidade licitatória previamente requerida, 
sempre que julgar conveniente e oportuno. Art. 9º 
No que se refere a instrução da fase preparatória, 
caso seja identificado algum erro, divergência ou 
não conformidade com a legislação aplicável, a 
Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e 
Parcerias poderá efetuar ou sugerir alterações, 
bem como, indeferir as solicitações que não 
estejam adequadas e não sejam corrigidas em 
tempo hábil. Art. 10. Compete à Secretária 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias o 
julgamento de recursos interpostos contra decisão 
exarada por agente de contratação ou comissão 
assim designada. Parágrafo único. Havendo 
necessidade, poderá ser solicitada a emissão de 
manifestação técnica do órgão demandante do 
certame. Art. 11. Caberá à Secretaria Municipal de 
Licitações, Contratos e Parcerias a confecção e 
publicação dos termos de inexigibilidade e 
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dispensa de licitação, bem como seus respectivos 
contratos e todos os acordos, termos de 
cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de 
registro de preços, outros instrumentos 
congêneres e seus termos aditivos e 
apostilamentos, nos termos do art. 184, da Lei n. 
14.133, de 2021. Parágrafo único. A Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
poderá, de ofício, proceder com a realização de 
apostilamentos aos contratos e atas vigentes para 
fins de correção, alteração e inclusão de 
informações com o intuito de dar celeridade e 
simplificar os procedimentos relacionados. Art. 12. 
Os processos licitatórios serão tramitados por 
ordem de prioridade de acordo com avaliação de 
gravidade, urgência e tendência, a ser realizada 
pela Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e 
Parcerias, em conjunto com o Comitê Gestor de 
Governo. Seção I Do Plano de Contratações Anual 
Art. 13. A Secretaria Municipal de Licitações, 
Contratos e Parcerias coordenará a elaboração do 
Plano de Contratações Anual, com o objetivo de 
racionalizar as contratações dos órgãos e entidades 
sob sua competência, garantir o alinhamento com 
o seu planejamento estratégico e subsidiar a 
elaboração das respectivas leis orçamentárias. 
Parágrafo único. Na elaboração do Plano de 
Contratações Anual do Município, observar-se-á 
como parâmetro normativo, no que couber, o 
disposto na Instrução Normativa n. 1, de 2019, da 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e 
Decreto Federal n. 10.947, de 2022. Seção II Do 
Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras 
Art. 14. A Secretaria Municipal de Licitações, 
Contratos e Parcerias poderá elaborar catálogo 
eletrônico de padronização de compras, serviços e 
obras, o qual poderá ser utilizado em licitações 
cujo critério de julgamento seja o de menor preço 
ou o de maior desconto e conterá toda a 
documentação e os procedimentos próprios da 
fase preparatória de licitações, assim como as 
especificações dos respectivos objetos. Parágrafo 
único. Enquanto não houver o catálogo eletrônico 
a que se refere o caput, será adotado, nos termos 
do art. 19, II, da Lei n. 14.133, de 2021, os 
Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do 
Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. Art. 
15. Os itens de consumo adquiridos para suprir as 
demandas do Município deverão ser de qualidade 
comum, não superior à necessária para cumprir as 
finalidades às quais se destinam, vedada a 
aquisição de artigos de luxo. §1º Na especificação 
de itens de consumo, a Administração buscará a 
escolha do produto que, atendendo de forma 
satisfatória à demanda a que se propõe, apresente 
o melhor preço. §2º Considera-se bem de consumo 

de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 
qualidade e preço, superior ao necessário para a 
execução do objeto e satisfação das necessidades 
da Administração municipal. CAPÍTULO III DA FASE 
PREPARATÓRIA Seção I Da instrução dos processos 
licitatórios Art. 16. A instrução dos processos 
licitatórios deverá ter início no órgão demandante 
da aquisição, do serviço ou da obra, através da 
elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do 
Termo de Referência, Anteprojeto, Projeto Básico 
e/ou Projeto Executivo, conforme o caso, 
declaração de composição de preços, nota de 
bloqueio orçamentário ou comprometimento 
orçamentário em caso de Registro de preço, 
pedido de compra, documento de aprovação do 
Comitê Gestor de Governo, Autorização do 
Ordenador Primário, e demais Documentos 
complementares necessários à adequada instrução 
do processo. Parágrafo único. A Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
poderá atuar em auxílio e orientação dos órgãos 
públicos para a elaboração dos documentos 
previstos no caput, sempre que necessário ao 
atendimento do interesse público. Art. 17. Uma vez 
recebidos e verificada a conformidade de todos os 
documentos de instrução preliminar do processo 
licitatório, a Secretaria Municipal de Licitações, 
Contratos e Parcerias providenciará a elaboração 
das minutas de edital e instrumento contratual, 
encaminhando, na sequência, os autos para 
apreciação e emissão de parecer por parte da 
Assessoria Jurídica da Pasta solicitante, a qual 
realizará controle prévio de legalidade e expedirá 
documento conclusivo e o remeterá à Procuradoria 
Geral do Município para aprovação. Art. 18. Após a 
conclusão, a Assessoria Jurídica deverá devolver o 
processo à Secretaria Municipal de Licitações, 
Contratos e Parcerias para sua continuidade ou 
execução de alterações necessárias, quando então 
o edital e a minuta do contrato ou da ata serão 
encaminhados para assinatura do gestor do Órgão 
requisitante. Art. 19. O fluxo do processo, durante 
a fase preparatória, deverá ser acompanhado pelo 
órgão solicitante, observando que serão levadas 
em conta as prioridades evidenciadas no art. 12, 
deste Decreto. Art. 20. Quanto aos serviços 
continuados, aqueles cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade das atividades da 
Administração, no momento em que o contrato 
estiver findando o prazo máximo de prorrogação, a 
Secretaria responsável deverá instruir o pedido de 
nova contratação, protocolando junto à Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias, 
obedecendo aos requisitos deste Decreto, com no 
mínimo 90 (noventa) dias antes da data do 
encerramento do Contrato. Art. 21. Ao ordenador 
primário do órgão requisitante é imputada toda e 
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qualquer responsabilidade sobre a devida e legal 
instrução do pedido de compras ou do pedido de 
contratação de serviços, bem como os requisitos 
exigidos no Termo de Referência que compõe a 
instrução. Art. 22. A movimentação do processo 
licitatório de um órgão ou setor da Administração 
Pública para outro será sempre feita mediante 
protocolo, ficando o destinatário responsável por 
sua conservação e devolução. Subseção I Do 
Estudo Técnico Preliminar Art. 23. O estudo técnico 
preliminar deverá evidenciar o problema a ser 
resolvido e a sua melhor solução, de modo a 
permitir a avaliação da viabilidade técnica e 
econômica da contratação, e conterá os seguintes 
elementos: I - descrição da necessidade da 
contratação, considerado o problema a ser 
resolvido sob a perspectiva do interesse público; II 
- demonstração da previsão da contratação no 
plano de contratações anual, sempre que 
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento 
com o planejamento da Administração; III - 
requisitos da contratação; IV - estimativas das 
quantidades para a contratação, acompanhadas 
das memórias de cálculo e dos documentos que 
lhes dão suporte, que considerem 
interdependências com outras contratações, de 
modo a possibilitar economia de escala; V - 
levantamento de mercado, que consiste na análise 
das alternativas possíveis, e justificativa técnica e 
econômica da escolha do tipo de solução a 
contratar; VI - estimativa do valor da contratação, 
acompanhada dos preços unitários referenciais, 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe 
dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar 
o seu sigilo até a conclusão da licitação; VII - 
descrição da solução como um todo, inclusive das 
exigências relacionadas à manutenção e à 
assistência técnica, quando for o caso; VIII - 
justificativas para o parcelamento ou não da 
contratação; IX - demonstrativo de que da nova 
licitação não resultará um contrato normativo; X - 
demonstrativo dos resultados pretendidos em 
termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis; XI - providências a serem 
adotadas pela Administração previamente à 
celebração do contrato, inclusive quanto à 
capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual; XII - contratações 
correlatas e/ou interdependentes; XIII - descrição 
de possíveis impactos ambientais e respectivas 
medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo 
consumo de energia e de outros recursos, bem 
como logística reversa para desfazimento e 
reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 
XIV - posicionamento conclusivo sobre a 

adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina. §1º O estudo técnico 
preliminar deverá conter obrigatoriamente ao 
menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, 
VIII e XIII do caput deste artigo e, quando não 
contemplar os demais elementos nele previstos, 
apresentar as devidas justificativas. §2º Em se 
tratando de estudo técnico preliminar para 
contratação de obras e serviços comuns de 
engenharia, se demonstrada a inexistência de 
prejuízo para a aferição dos padrões de 
desempenho e qualidade almejados, a 
especificação do objeto poderá ser realizada 
apenas em termo de referência ou em projeto 
básico, dispensada a elaboração de projetos. Art. 
24. A elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 
opcional nos seguintes casos: I - contratação que 
envolva valores inferiores a R$ R$ 114.416,65 
(cento e quatorze mil quatrocentos e dezesseis 
reais e sessenta e cinco centavos), no caso de obras 
e serviços de engenharia ou de serviços de 
manutenção de veículos automotores; II - para 
contratação que envolva valores inferiores a R$ 
57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito 
reais e trinta e três centavos), no caso de outros 
serviços e compras; III - nos casos de guerra, estado 
de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou 
de grave perturbação da ordem; IV - nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
continuidade dos serviços públicos ou a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para 
aquisição dos bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, 
contado da data de ocorrência da emergência ou 
da calamidade, vedadas a prorrogação dos 
respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto neste 
inciso; V - contratação de remanescente nos 
termos dos §§2º a 7º, do art. 90, da Lei n. 14.133, 
de 2021; IV - quaisquer alterações contratuais 
realizadas por meio de Termo Aditivo ou 
Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos 
e prorrogações contratuais relativas a serviços 
contínuos. Parágrafo único. Os valores previstos 
nos incisos I e II, deste artigo serão atualizados 
periodicamente através de ato do Governo 
Federal. Subseção II Do Valor Estimado Art. 25. O 
valor estimado, no processo licitatório para 
aquisição de bens e para contratação de serviços 
em geral, será definido utilizando os seguintes 
parâmetros, adotados de forma combinada ou não, 
observando os quantitativos, características 
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geográficas, taxa de risco e demais informações 
que possam impactar na economia de escala: I - 
composição de custos unitários definidos pela 
mediana ou a média aritmética simples do item 
correspondente extraído do Painel de Preços, 
Banco de Preços em Saúde ou outro sistema oficial 
de governo, observando o índice de atualização 
monetária, com índices oficiais, se decorridos 60 
(sessenta) dias da pesquisa realizada. II - 
contratações similares feitas pela Administração 
Pública, como contratos, atas de registro de preço 
e notas fiscais eletrônicas, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à 
data da pesquisa de preços, aplicando atualização 
monetária de preços correspondente aos meses de 
vigência do instrumento pesquisado; III - dados de 
pesquisa publicada em sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, excetuando-
se aqueles inexequíveis, sendo atualizados no 
momento da pesquisa e compreendidos no 
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da 
data de divulgação do edital, contendo fonte de 
acesso, data e hora de acesso e o responsável pela 
pesquisa; IV - pesquisa direta e justificada com, no 
mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante 
solicitação formal de cotação, sendo necessário 
apresentar as cotações com no máximo seis meses 
de antecedência da data de divulgação do edital e 
os mesmos deverão conter: a) descrição 
especificada do objeto com quantitativo igual ao 
requerido, valor unitário e valor total; b) nome, 
CNPJ ou CPF, endereço completo com telefone e e-
mail do fornecedor; c) data de emissão, nome 
completo e identificação tanto do emitente 
responsável como do emissor do orçamento; d) 
prazo de validade do orçamento; e) demais 
características inerentes do orçamento, como 
frete, tributos, acessórios, incluindo prazos e locais 
de entrega, instalação e montagem do bem ou 
execução do serviço, quantidade contratada, 
formas de pagamento, garantias exigidas e marcas 
e modelos, quando for o caso. Parágrafo único. 
Quando o objeto a ser licitado for idêntico ou 
similar ao contratado nos últimos 12 meses pelo 
Município, o órgão demandante da contratação 
deverá, apresentar comparativo de valores entre o 
contrato anterior e a cotação de preços para o 
novo certame e, havendo variação de valores 
acima da inflação do período, deverá justificar o 
porquê do aumento. Art. 26. No processo 
licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia, conforme regulamento, o valor 
estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos 
Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por 
meio da utilização de parâmetros na seguinte 
ordem: I - composição de custos unitários menores 

ou iguais à mediana do item correspondente do 
Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), 
para serviços e obras de infraestrutura de 
transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para 
as demais obras e serviços de engenharia; II - 
utilização de dados de pesquisa publicada em 
mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo 
federal e de sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que contenham a data e 
hora de acesso; III - contratações similares feitas 
pela Administração Pública, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à 
data da pesquisa de preços, observado o índice de 
atualização de preços correspondente; IV - 
pesquisa na base nacional de notas fiscais 
eletrônicas, na forma de regulamento. §1º No 
processo licitatório para contratação de obras e 
serviços de engenharia sob os regimes de 
contratação integrada ou semi-integrada, o valor 
estimado da contratação será calculado nos termos 
do caput, acrescido ou não de parcela referente à 
remuneração do risco, e, sempre que necessário e 
o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço 
será baseada em orçamento sintético, balizado em 
sistema de custo definido no inciso I deste artigo, 
devendo a utilização de metodologia expedita ou 
paramétrica e de avaliação aproximada baseada 
em outras contratações similares ser reservada às 
frações do empreendimento não suficientemente 
detalhadas no anteprojeto. §2º Na hipótese do §1º 
deste artigo, será exigido dos licitantes ou 
contratados, no orçamento que compuser suas 
respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível 
de detalhamento do orçamento sintético referido 
no mencionado parágrafo. Art. 27. Nas 
contratações diretas por inexigibilidade ou por 
dispensa, quando não for possível estimar o valor 
do objeto na forma estabelecida nos arts. 24 e 25, 
o contratado deverá comprovar previamente que 
os preços estão em conformidade com os 
praticados em contratações semelhantes de 
objetos de mesma natureza, por meio da 
apresentação de notas fiscais emitidas para outros 
contratantes no período de até 1 (um) ano anterior 
à data da contratação pela Administração, ou por 
outro meio idôneo. Art. 28. Desde que justificado, 
o orçamento estimado da contratação poderá ter 
caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das 
propostas, e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá 
para os órgãos de controle interno e externo. 
Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que 
for adotado o critério de julgamento por maior 
desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável 
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constará do edital da licitação. Subseção III Do Ciclo 
de Vida do Objeto Licitado Art. 29. Desde que 
objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao 
ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser 
considerados para a definição do menor dispêndio 
para a Administração Pública Municipal. §1º A 
modelagem de contratação mais vantajosa para a 
Administração Pública, considerado todo o ciclo de 
vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase 
de planejamento da contratação, a partir da 
elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do 
Termo de Referência. §2º Na estimativa de 
despesas de manutenção, utilização, reposição, 
depreciação e impacto ambiental, poderão ser 
utilizados parâmetros diversos, tais como históricos 
de contratos anteriores, séries estatísticas 
disponíveis, informações constantes de publicações 
especializadas, métodos de cálculo usualmente 
aceitos ou eventualmente previstos em legislação, 
trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros. 
Subseção IV Da Participação de Empresas 
Estrangeiras Art. 30. Para efeito de participação de 
empresas estrangeiras nas licitações municipais, 
observar-se-á como parâmetro normativo, no que 
couber e quando previsto em edital, o disposto na 
Instrução Normativa n. 3, de 2018, da Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. Seção II Dos 
Processos de Aquisição de Produtos e para 
Prestação de Serviço Art. 31. Os processos 
licitatórios para aquisição de produtos, inclusive 
por encomenda, e para prestação de serviços, 
inclusive técnico-profissionais especializados, 
deverão ser instruídos com os seguintes 
documentos, na sequência indicada nos incisos 
abaixo: I - Estudo Técnico Preliminar, devidamente 
assinado pelos servidores responsáveis por sua 
elaboração e, se for o caso, pelo Secretário 
Municipal ou Superintendente da Pasta; II - 
Declaração de composição dos custos da 
contratação, acompanhada dos preços unitários 
referenciais, das memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão suporte, com os 
parâmetros utilizados para a obtenção dos preços 
e para os respectivos cálculos, que devem constar 
de documento separado e classificado, conforme 
disposto nas Instruções Normativas SEGES/ME n. 
65, de 2021, n. 05, de 2017, n. 72, de 2021, no que 
couber. III - Nota de bloqueio orçamentário ou se 
for o caso de registro de preço comprometimento 
orçamentário; IV - Documento de aprovação do 
Comitê Gestor de Governo; V - Autorização do 
Ordenador Primário, conforme modelo Anexo I, 
parte integrante deste Decreto; VI - Termo de 
Referência, contendo os requisitos essenciais à 
demanda pretendida, conforme Anexo II, 
devidamente assinado pelos servidores 
responsáveis por sua elaboração e pelo Secretário 

Municipal ou Superintendente da Pasta; VII - 
Requisição de compra gerada no sistema 
informatizado de compras do Município de 
Florianópolis; VIII - outros documentos 
complementares necessários à adequada instrução 
do processo. Parágrafo Único: Quando se tratar de 
intenção de Registro de Preço o órgão deverá 
informar à Secretaria Municipal de Licitações, 
Contratos e Parcerias. Seção III Dos Processos para 
Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia Art. 
32. Os processos licitatórios para obras e serviços 
de arquitetura e engenharia deverão ser instruídos 
com os seguintes documentos, na sequência 
indicada nos incisos abaixo: I - Estudo Técnico 
Preliminar, devidamente assinado pelos servidores 
responsáveis por sua elaboração e se for o caso 
pelo Secretário Municipal ou Superintendente da 
Pasta; II - Estimativas do valor da contratação, 
acompanhadas dos preços unitários referenciais, 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe 
dão suporte, com os parâmetros utilizados para a 
obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, 
que devem constar de documento separado e 
classificado, conforme disposto nas Instruções 
Normativas SEGES/ME n. 65, de 2021, n. 05, de 
2017, n. 72, de 2021, e quando as planilhas SICRO e 
Sinapi não contemplarem os itens necessários a 
total execução da obra e serviços de arquitetura e 
engenharia; III - Nota de bloqueio orçamentário ou 
se for o caso de registro de preço 
comprometimento orçamentário; IV - Documento 
de aprovação do Comitê Gestor de Governo; V - 
Autorização do Ordenador Primário, conforme 
modelo Anexo I, parte integrante deste Decreto; VI 
- Cronograma Físico-financeiro; VII - Planilha 
orçamentária com BDI; VIII - Memorial Descritivo; 
IX - Projetos; X - ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) do autor do projeto; XI - 
Termo de Referência, contendo os requisitos 
essenciais à demanda pretendida, conforme Anexo 
II, devidamente assinado pelos servidores 
responsáveis por sua elaboração e pelo Secretário 
Municipal ou Superintendente da Pasta; XII - 
Requisição de compra gerada no sistema 
informatizado de compras do Município de 
Florianópolis; XIII - Outros documentos 
complementares necessários à adequada instrução 
do processo. Parágrafo único. O cronograma físico-
financeiro deverá especificar o prazo para a 
realização do objeto ou serviço a ser licitado, bem 
como o regime de empreitada, devidamente 
assinado pelo responsável técnico. CAPÍTULO IV DA 
FASE EXTERNA Seção I Dos agentes que atuam no 
processo de contratação Art. 33. Ao Agente de 
Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 
Contratação, incumbe a condução da fase externa 
do processo licitatório, incluindo o recebimento e o 
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julgamento das propostas, a negociação de 
condições mais vantajosas com o primeiro 
colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes 
ainda: I - conduzir a sessão pública; II - receber, 
examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de 
poder requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração desses documentos; III - verificar a 
conformidade da proposta em relação aos 
requisitos estabelecidos no edital; IV - coordenar a 
sessão pública e o envio de lances, quando for o 
caso; V - verificar e julgar as condições de 
habilitação; VI - sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos e 
encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; VIII - indicar o vencedor do 
certame; IX - adjudicar o objeto, quando não 
houver recurso; X - conduzir os trabalhos da equipe 
de apoio; e XI - encaminhar o processo 
devidamente instruído à autoridade competente e 
propor a sua homologação. §1º A Comissão de 
Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, 
cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas 
acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a 
essa modalidade. §2º Caberá ao Agente de 
Contratação ou à Comissão de Contratação, além 
dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei 
n. 14.133, de 2021, a instrução dos processos de 
contratação direta nos termos do art. 72, da citada 
Lei. §3º O Agente de Contratação e a Comissão de 
Contratação contarão, sempre que considerarem 
necessário, com o suporte dos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno para 
o desempenho das funções listadas acima. §4º O 
Agente de Contratação e a Comissão de 
Contratação contarão com auxílio permanente de 
Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) 
membros, dentre servidores efetivos ou ocupantes 
de cargos em comissão do Município ou cedidos de 
outros órgãos ou entidades. §5º Em licitação na 
modalidade Pregão, o Agente de Contratação 
responsável pela condução do certame será 
designado como Pregoeiro. Art. 34. Compete à 
Secretária Municipal de Licitações Contratos e 
Parcerias a designação dos agentes de 
contratações, da comissão de contratação, das 
equipes de apoio e dos integrantes dos núcleos de 
gestão e de estudos de licitações, através de 
portaria própria. Parágrafo único. Fica concedido 
aos Agentes de Contratação e aos membros da 
Comissão de Contratação, designados nos termos 
do caput, a gratificação por atividades especiais, 
conforme disposto na Instrução Normativa n. 006, 
de 2015. Art. 35. Na designação de agente público 
para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de 

que trata a Lei n. 14.133, de 2021, a autoridade 
municipal observará o seguinte: I - a designação de 
agentes públicos deve considerar a sua formação 
acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em 
relação ao objeto contratado; II - a segregação 
entre as funções, vedada a designação do mesmo 
agente público para atuação simultânea naquelas 
mais suscetíveis a riscos durante o processo de 
contratação; e III – previamente à designação, 
verificar-se-á o comprometimento concomitante 
do agente com outros serviços, além do 
quantitativo de contratos sob sua 
responsabilidade, com vistas a uma adequada 
fiscalização contratual. Seção II Dos critérios de 
desempate Art. 36. Como critério de desempate 
previsto no art. 60, III, da Lei n. 14.133, de 2021, 
para efeito de comprovação de desenvolvimento, 
pelo licitante, de ações de equidade entre homens 
e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser 
consideradas no edital de licitação, desde que 
comprovadamente implementadas, políticas 
internas tais como programas de liderança para 
mulheres, projetos para diminuir a desigualdade 
entre homens e mulheres e o preconceito dentro 
das empresas, inclusive ações educativas, 
distribuição equânime de gêneros por níveis 
hierárquicos, dentre outras. Art. 37. Conforme Lei 
Complementar n. 123, de 2006, art. 44, será 
assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por 
empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, 
sendo esse percentual de 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço, quando a modalidade 
licitatória for pregão. Seção III Da negociação de 
preços mais vantajosos Art. 38. Na negociação de 
preços mais vantajosos para a administração, o 
Agente de Contratação ou a Comissão de 
Contratação poderá oferecer contraproposta. 
Seção IV Da habilitação Art. 39. Para efeito de 
verificação dos documentos de habilitação, será 
permitida, desde que prevista em edital, a sua 
realização por processo eletrônico de comunicação 
a distância, ainda que se trate de licitação realizada 
presencialmente nos termos do §5º, do art. 17, da 
Lei n. 14.133, de 2021, assegurado aos demais 
licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. Parágrafo único. Se o envio da 
documentação ocorrer a partir de sistema 
informatizado prevendo acesso por meio de chave 
de identificação e senha do interessado, presume-
se a devida segurança quanto à autenticidade e 
autoria, sendo desnecessário o envio de 
documentos assinados digitalmente com padrão 
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ICP-Brasil. Art. 40. Para efeito de verificação da 
qualificação técnica, quando não se tratar de 
contratação de obras e serviços de engenharia, os 
atestados de capacidade técnico-profissional e 
técnico-operacional poderão ser substituídos por 
outra prova de que o profissional ou a empresa 
possui conhecimento técnico e experiência prática 
na execução de serviço de características 
semelhantes, tais como, por exemplo, termo de 
contrato ou notas fiscais abrangendo a execução 
de objeto compatível com o licitado, desde que, 
em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a 
Comissão de Contratação realize diligência para 
confirmar tais informações. Art. 41. Não serão 
admitidos atestados de responsabilidade técnica 
de profissionais que, comprovadamente, tenham 
dado causa à aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV, do caput do art. 156, da Lei n. 
14.133, de 2021, em decorrência de orientação 
proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato 
profissional de sua responsabilidade. Seção V Do 
Julgamento por técnica e preço Art. 42. Para o 
julgamento por técnica e preço, o desempenho 
pretérito na execução de contratos com a 
Administração Pública deverá ser considerado na 
pontuação técnica. Parágrafo único. Em âmbito 
municipal, considera-se autoaplicável o disposto 
nos §§3º e 4º, do art. 88, da Lei n. 14.133, de 2021, 
cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de 
cálculo da pontuação técnica. CAPÍTULO V DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Art. 43. Em 
âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema 
de registro de preços para contratação de bens e 
serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo 
vedada a adoção do sistema de registro de preços 
para contratação de obras de engenharia. Art. 44. 
As licitações municipais processadas pelo sistema 
de registro de preços poderão ser adotadas nas 
modalidades de licitação Pregão ou Concorrência e 
nas compras diretas. §1º Em âmbito municipal, na 
licitação para registro de preços, não será admitida 
a cotação de quantitativo inferior ao máximo 
previsto no edital, sob pena de desclassificação. 
§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo 
previsto para cada contrato oriundo da ata de 
registro de preços, com vistas a reduzir o grau de 
incerteza do licitante na elaboração da sua 
proposta, sem que isso represente ou assegure ao 
fornecedor direito subjetivo à contratação. Art. 45. 
Nos casos de licitação para registro de preços, o 
órgão ou entidade promotora da licitação deverá, 
na fase de planejamento da contratação, divulgar 
aviso de intenção de registro de preços - IRP, 
concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis 
para que outros órgãos ou entidades registrem 
eventual interesse em participar do processo 
licitatório. §1º O procedimento previsto no caput 

poderá ser dispensado mediante justificativa. §2º 
Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação 
analisar o pedido de participação e decidir, 
motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido 
de participação. §3º Na hipótese de inclusão, na 
licitação, dos quantitativos indicados pelos 
participantes na fase da IRP, o edital deverá ser 
ajustado de acordo com o quantitativo total a ser 
licitado. Art. 46. A ata de registro de preços terá 
prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período desde que 
comprovada a vantajosidade dos preços 
registrados. Art. 47. A ata de registro de preços não 
será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou 
supressão ou acréscimo quantitativo ou 
qualitativo, sem prejuízo da incidência desses 
institutos aos contratos dela decorrentes, nos 
termos da Lei n.14.133, de 2021. Art. 48. O registro 
do fornecedor será cancelado quando: I - 
descumprir as condições da ata de registro de 
preços; II - não retirar a nota de empenho ou 
instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; III - 
não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente 
da ata, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou IV - sofrer as 
sanções previstas nos incisos III ou IV, do caput do 
art. 156, da Lei n. 14.133, de 2021. Parágrafo único. 
O cancelamento de registros de preço nas 
hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, do caput 
será formalizado por despacho fundamentado. Art. 
49. O cancelamento do registro de preços também 
poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: I - por razão de interesse público; ou II 
- a pedido do fornecedor. CAPÍTULO VI DO 
CREDENCIAMENTO Art. 50. O credenciamento 
poderá ser utilizado quando a administração 
pretender formar uma rede de prestadores de 
serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver 
inviabilidade de competição em virtude da 
possibilidade da contratação de qualquer uma das 
empresas credenciadas. §1º O credenciamento 
será divulgado por meio de edital de chamamento 
público, que deverá conter as condições gerais 
para o ingresso de qualquer prestador interessado 
em integrar a lista de credenciados, desde que 
preenchidos os requisitos definidos no referido 
documento. §2º A administração fixará o preço a 
ser pago ao credenciado, bem como as respectivas 
condições de reajustamento. §3º A escolha do 
credenciado poderá ser feita por terceiros sempre 
que este for o beneficiário direto do serviço. §4º 
Quando a escolha do prestador for feita pela 
administração, o instrumento convocatório deverá 
fixar a maneira pela qual será feita a distribuição 
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dos serviços, desde que tais critérios sejam 
aplicados de forma objetiva e impessoal. §5º O 
prazo mínimo para recebimento de documentação 
dos interessados não poderá ser inferior a 30 
(trinta) dias. §6º O prazo para credenciamento 
deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 
(doze) meses, para ingresso de novos interessados. 
CAPÍTULO VII DAS COMPRAS DIRETAS Art. 51. O 
processo de contratação direta, que compreende 
os casos de inexigibilidades e de dispensa de 
licitação, deverão ser instruídos com os seguintes 
documentos, na sequência indicada nos incisos 
abaixo: I - Estudo Técnico Preliminar, se for o caso, 
devidamente assinado pelos servidores 
responsáveis por sua elaboração e se for o caso 
pelo Secretário Municipal ou Superintendente da 
Pasta; II - Estimativas do valor da contratação, 
acompanhadas dos preços unitários referenciais, 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe 
dão suporte, com os parâmetros utilizados para a 
obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, 
que devem constar de documento separado e 
classificado, conforme disposto nas Instruções 
Normativas SEGES/ME n. 65, de 2021, n. 05, de 
2017, n. 72, de 2021; III - Nota de bloqueio 
orçamentário ou se for o caso de registro de preço 
comprometimento orçamentário; IV - Documento 
de aprovação do Comitê Gestor de Governo; V - 
Autorização do Ordenador Primário, conforme 
modelo Anexo I, parte integrante deste Decreto; VI 
- Cronograma Físico-financeiro, se for o caso; VII - 
Planilha orçamentária, Sicro ou Sinapi, com BDI, se 
for o caso; VIII - Memorial Descritivo, se for o caso; 
IX - Projetos, se for o caso; X - ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) do autor do projeto, se 
for o caso XI - Termo de Referência, contendo os 
requisitos essenciais à demanda pretendida, 
conforme Anexo II, devidamente assinado pelos 
servidores responsáveis por sua elaboração e pelo 
Secretário Municipal ou Superintendente da Pasta; 
XII - Documentação fiscal da empresa escolhida 
pelo órgão requisitante (Federal, Estadual, 
Municipal): a) certidão negativa trabalhista; b) 
certidão negativa FGTS; c) certidão negativa de 
falência ou concordata; d) contrato social da 
empresa ou estatuto com a as atas devidamente 
registradas; e) documentos de identificação dos 
sócios administradores ou dirigentes com 
autoridade estabelecida em ata; f) declaração de 
que não emprega menor de idade, salva na 
condição de aprendiz (inciso XIII do art. 7º da 
CF/88); g) Declaração negativa de vínculo 
empregatício com órgão ou entidade pública; h) 
Declaração de Inexistência de Superveniente e 
impeditivo de contratação com entidade pública. i) 
Certidão Simplificada da Junta Comercial. XIV – 
pareceres técnicos, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos e quando 
necessários; XV – comprovação de que o 
contratado preenche os requisitos de habilitação 
técnica, fiscal e econômica, quando for o caso; XVI 
– justificativa da escolha do contratado, com a 
indicação da viabilidade de preço; XVII - Requisição 
de compra gerada no sistema informatizado de 
compras do Município de Florianópolis; XVIII – 
parecer jurídico; XIX - outros documentos 
complementares necessários à adequada instrução 
do processo. Parágrafo único. É dispensada a 
elaboração de projeto básico nos casos de 
contratação integrada, hipótese em que deverá ser 
elaborado anteprojeto de acordo com metodologia 
definida pelo setor requisitante, observados os 
requisitos estabelecidos no inciso XXIV, do art. 6°, 
da Lei n. 14.133, de 2021. Art. 52. A estimativa de 
despesa para as contratações diretas, combinadas 
ou não, deverá ser respeitado o disposto no art. 25 
deste Decreto. Parágrafo único. Quando não for 
possível estimar o valor da contratação, em razão 
da peculiaridade do objeto da contratação direta 
por dispensa ou por inexigibilidade, caberá exigir 
do contratado a comprovação de que seus preços 
estão em conformidade com os praticados em 
contratações semelhantes de objetos de mesma 
natureza por meio de apresentação de notas fiscais 
emitidas para outros contratantes no período de 
até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela 
Administração, ou por outro meio idôneo. Art. 53. 
As contratações de que tratam os incisos I e II, do 
art. 75, da Lei n. 14.133, de 2021, serão 
preferencialmente precedidas de divulgação de 
aviso no sítio eletrônico oficial da Administração, 
pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com a 
manifestação de interesse da Administração em 
obter propostas adicionais de eventuais 
interessados, devendo ser selecionada a proposta 
mais vantajosa. Art. 54. Os requisitos de habilitação 
e de qualificação do contratado limitar-se-ão à 
jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e 
econômico-financeira, nos termos dos artigos 63 a 
69, da Lei n. 14.133, de 2021. §1º Na hipótese de 
dispensa de licitação com base nos incisos I e II, do 
art. 75 da Lei n. 14.133, de 2021, a documentação 
habilitatória do futuro contratado poderá ser, total 
ou parcialmente, dispensada nas contratações para 
entrega imediata e sem obrigações futuras. §2º Os 
documentos de habilitação poderão ser 
apresentados em original, por cópia simples ou por 
qualquer outro meio expressamente admitido pela 
Administração, observando-se, facultativamente, a 
regra prevista no inciso IV, do art. 12, da Lei n. 
14.133, de 2021. Art. 55. Será facultado o 
instrumento de contrato nos casos das dispensas 
em razão do valor (incisos I e II, art. 75, da Lei n. 
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14.133, de 2021) e nas compras com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 
não resultem obrigações futuras, inclusive quanto 
à assistência técnica, independentemente do valor. 
§1º O extrato do instrumento de contrato, quando 
for o caso, deverá ser publicado no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP) até 10 (dez) dias 
úteis, contados da sua assinatura, além de 
disponibilizado no sítio eletrônico oficial da 
Administração. §2º Enquanto o PNCP não estiver 
totalmente operacional para as divulgações de que 
trata o parágrafo anterior, tal condição deverá ser 
justificada no processo administrativo da 
contratação, mantendo-se a obrigação de 
divulgação no sítio eletrônico oficial da 
Administração. §3º No caso de dispensa de 
licitação para obra pública, deverá ser divulgado no 
site oficial da Administração Municipal, em até 25 
(vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do 
contrato, os quantitativos e os preços unitários e 
totais que contratar e, em até 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os 
quantitativos executados e os preços praticados. 
§4º Se a contratação referir-se a profissional do 
setor artístico por inexigibilidade de licitação, na 
publicação deverão estar identificados os custos do 
cachê do artista, dos músicos ou da banda, assim 
como, se houver, os do transporte, da 
hospedagem, da infraestrutura, da logística do 
evento e das demais despesas específicas. Art. 56. 
Para fins de aferição dos valores que atendam aos 
limites referidos nos incisos I e II, do art. 75, da Lei 
Federal n. 14.133, de 2021, deverão ser 
observados: I – o somatório do que for dispendido 
no exercício financeiro de cada órgão da 
Administração, independentemente do setor ou 
secretaria requisitante; II – o somatório da despesa 
realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos às 
contratações no mesmo ramo de atividade ou a 
participação econômica do mercado. Art. 57. No 
caso de contratação direta por inexigibilidade em 
razão da aquisição de materiais, de equipamentos 
ou contratação de serviços que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivos, de que trata o 
inciso I, do art. 74, da Lei n. 14.133, de 2021, 
deverá ser demonstrada a inviabilidade de 
competição mediante atestado de exclusividade, 
contrato de exclusividade, declaração do fabricante 
ou outro documento idôneo capaz de comprovar a 
condição de exclusividade. Art. 58. A contratação 
direta por inexigibilidade de profissional do setor 
artístico, a que alude o inciso II, do art. 74, da Lei n. 
14.133, de 2021, deverá ser realizada diretamente 
com o artista ou com seu empresário exclusivo, 
assim considerado a pessoa física ou jurídica que 

possua contrato, declaração, carta ou outro 
documento que ateste a exclusividade permanente 
e contínua de representação, no País ou em Estado 
específico, do profissional do setor artístico, 
afastada a possibilidade de contratação direta por 
inexigibilidade por meio de empresário com 
representação restrita a evento ou local específico. 
Art. 59. A inexigibilidade para a contratação de 
serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, de que 
trata o inciso III, do art. 74, da Lei n. 14.133, de 
2021, exigirá a comprovação no processo 
administrativo de que o contratado detenha, no 
campo de sua especialização, experiência e 
desempenho anterior, estudos, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica ou 
outros requisitos relacionados com suas atividades, 
de modo que se permita inferir que o seu trabalho 
é essencial e reconhecidamente adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato, vedada a 
subcontratação de empresas ou a atuação de 
profissionais distintos daqueles que tenham 
justificado a inexigibilidade. Art. 60. Na 
inexigibilidade para aquisição ou locação de 
imóvel, prevista no inciso V, do art. 74, da Lei n. 
14.133, de 2021, deverá constar do processo 
administrativo: I – avaliação prévia do bem, do seu 
estado de conservação, dos custos de adaptações, 
quando imprescindíveis às necessidades de 
utilização, e do prazo de amortização dos 
investimentos; II – certificação da inexistência de 
imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam 
ao objeto; III – justificativas que demonstrem a 
singularidade do imóvel a ser comprovado ou 
locado pela Administração e que evidenciem 
vantagem para ela; IV - certidão atualizada do 
imóvel pretendido para locação. Art. 61. No caso 
de contratações diretas a ser realizadas com 
recursos de transferências voluntárias oriundas da 
União, deverá ser observada a Instrução Normativa 
SEGES n. 67, de 2021, ou outra que vier a sucedê-
la, no que se refere ao Sistema de Dispensa 
Eletrônica. CAPÍTULO VIII DO PROCEDIMENTO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Art. 62. Adotar-se-á, 
em âmbito municipal, o Procedimento de 
Manifestação de Interesse observando-se, como 
parâmetro normativo, no que couber, o disposto 
no Decreto Federal n. 8.428, de 2015. CAPÍTULO IX 
DO REGISTRO CADASTRAL Art. 63. Enquanto não 
for efetivamente aderido ao Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87, 
da Lei n. 14.133, de 2021, o sistema de registro 
cadastral de fornecedores do Município será 
regido, no que couber, pelo disposto na Instrução 
Normativa n. 3, de 2018, da Secretaria de Gestão 
do Ministério da Economia. Parágrafo único. Em 
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nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo 
Município serão restritas a fornecedores 
previamente cadastrados na forma do disposto no 
caput deste artigo, exceto se o cadastramento for 
condição indispensável para autenticação na 
plataforma utilizada para realização do certame ou 
procedimento de contratação direta. CAPÍTULO X 
DA SUBCONTRATAÇÃO Art. 64. A possibilidade de 
subcontratação, se for o caso, deve ser 
expressamente prevista no edital ou no 
instrumento de contratação direta, ou 
alternativamente no contrato ou instrumento 
equivalente, o qual deve, ainda, informar o 
percentual máximo permitido para subcontratação 
bem como a individualização dos itens possíveis de 
subcontratar. §1º É vedada a subcontratação de 
pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 
desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 
forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. §2º É vedada 
cláusula que permita a subcontratação da parcela 
principal do objeto, entendida esta como o 
conjunto de itens para os quais, como requisito de 
habilitação técnico-operacional, foi exigida 
apresentação de atestados com o objetivo de 
comprovar a execução de serviço, pela licitante ou 
contratada, com características semelhantes. §3º 
No caso de fornecimento de bens, a indicação de 
produtos que não sejam de fabricação própria não 
deve ser considerada subcontratação. CAPÍTULO XI 
DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO 
DISSEMINADO Art. 65. O processo de gestão 
estratégica das contratações de software de uso 
disseminado no Município deve ter em conta 
aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, 
confiança, a usabilidade e considerar ainda a 
relação custo-benefício, devendo a contratação de 
licenças ser alinhada às reais necessidades do 
Município com vistas a evitar gastos com produtos 
não utilizados. Parágrafo único. Em âmbito 
municipal, a programação estratégica de 
contratações de software de uso disseminado no 
Município deve observar, no que couber, o 
disposto no Capítulo II, da Instrução Normativa n. 
01, de 2019, da Secretaria de Governo Digital do 
Ministério da Economia, bem como, no que 
couber, a redação atual da Portaria n. 778, de 
2019, da Secretaria de Governo Digital do 
Ministério da Economia. CAPÍTULO XII DO LEILÃO 
Art. 66. Nas licitações realizadas na modalidade 

Leilão, serão observados os seguintes 
procedimentos operacionais: I – declaração do 
gestor do órgão público responsável pelo bem 
atestando sua inservibilidade para a Administração 
Pública; II - realização de avaliação prévia dos bens 
a serem leiloados, que deverá ser feita com base 
nos seus preços de mercado, a partir da qual serão 
fixados os valores mínimos para arrematação; III – 
autorização do Comitê Gestor de Governo para a 
realização do leilão; IV - designação de um Agente 
de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 
contará com o auxílio de Equipe de Apoio, ou, 
alternativamente, contratação de um leiloeiro 
oficial para conduzir o certame; V – elaboração do 
edital de abertura da licitação contendo 
informações sobre descrição dos bens, seus valores 
mínimos, local e prazo para visitação, forma e 
prazo para pagamento dos bens arrematados, 
condição para participação, dentre outros; VI – 
realização da sessão pública em que serão 
recebidos os lances e, ao final, declarados os 
vencedores dos lotes licitados. §1º O edital não 
deverá exigir a comprovação de requisitos de 
habilitação por parte dos licitantes. §2º A sessão 
pública poderá ser realizada eletronicamente, por 
meio de plataforma que assegure a integridade dos 
dados e informações e a confiabilidade dos atos 
nela praticados. CAPÍTULO XIII DO PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE Art. 67. Nas contratações de obras, 
serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital 
deverá prever a obrigatoriedade de implantação de 
programa de integridade pelo licitante vencedor, 
no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração 
do contrato, adotando-se como parâmetro 
normativo para a elaboração do programa e sua 
implementação, no que couber, o disposto no 
Capítulo IV, do Decreto Federal n. 8.420, de 2015. 
§1º Entende-se por contratação de grande vulto as 
obras, serviços e fornecimentos cujo valor 
estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais). §2º Decorrido o prazo de 6 (seis) 
meses indicado no caput sem o início da 
implantação de programa de integridade, o 
contrato será rescindido pela Administração, sem 
prejuízo da aplicação de sanções administrativas 
em função de inadimplemento de obrigação 
contratual, observado o contraditório e ampla 
defesa. CAPÍTULO XIV DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Art. 
68. Nas licitações para obras, serviços de 
engenharia ou para a contratação de serviços 
terceirizados em regime de dedicação exclusiva de 
mão de obra, o edital poderá, a critério da 
autoridade que o expedir, exigir que até 5% da 
mão de obra responsável pela execução do objeto 
da contratação seja constituído por mulheres 
vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou 
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egressos do sistema prisional, permitida a 
exigência cumulativa no mesmo instrumento 
convocatório, respeitando-se, também, as 
disposições do Decreto n. 21.796, de 2020. Art. 69. 
Nas licitações municipais, não se preverá a margem 
de preferência referida no art. 26, da Lei n. 14.133, 
de 2021. CAPÍTULO XV DO RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO E DEFINITIVO Art. 70. O objeto do 
contrato será recebido: I - em se tratando de obras 
e serviços: a) provisoriamente, em até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do contratado de 
término da execução; b) definitivamente, após 
prazo de observação ou vistoria, que não poderá 
ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificados e previstos 
no ato convocatório ou no contrato. II - em se 
tratando de compras: a) provisoriamente, em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; b) definitivamente, para efeito de 
verificação da qualidade e quantidade do material 
e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da 
comunicação escrita do contratado. §1º O edital ou 
o instrumento de contratação direta, ou 
alternativamente o contrato ou instrumento 
equivalente, poderá prever apenas o recebimento 
definitivo, podendo ser dispensado o recebimento 
provisório de gêneros perecíveis e alimentação 
preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 
contratações que não apresentem riscos 
consideráveis à Administração. §2º Para os fins do 
parágrafo anterior, consideram-se objetos de 
pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e 
II, do art. 73, da Lei n. 14.133, de 2021. CAPÍTULO 
XVI DAS SANÇÕES Art. 71. Observados o 
contraditório e a ampla defesa, todas as sanções 
previstas no art. 156, da Lei n. 14.133, de 2021, 
serão aplicadas nos termos do Decreto Municipal 
n. 20.137, de 2019. CAPÍTULO XVII DO CONTROLE 
DAS CONTRATAÇÕES Art. 72. A Secretaria 
Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 
169, da Lei n. 14.133, de 2021, inclusive quanto à 
responsabilidade da alta administração para 
implementar processos e estruturas, inclusive de 
gestão de riscos e controles internos, para avaliar, 
direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 
respectivos contratos, com o intuito de alcançar os 
objetivos dos procedimentos de contratação, 
promover um ambiente íntegro e confiável, 
assegurar o alinhamento das contratações ao 
planejamento estratégico e às leis orçamentárias e 
promover eficiência, efetividade e eficácia em suas 
contratações. CAPÍTULO XVIII DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS Art. 73. Em âmbito municipal, enquanto não 
for efetivamente for realizada a adesão ao Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se 
refere o art. 174, da Lei n. 14.133, de 2021: I - 

quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos 
pela citada Lei no PNCP se referir a aviso, 
autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á 
através de sua publicação no Diário Oficial do 
Município e no Diário Oficial da União, sem 
prejuízo de sua tempestiva disponibilização no 
sistema de acompanhamento de contratações do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, se 
houver; II - quando a divulgação obrigatória dos 
atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir à 
inteiro teor de documento, edital, contrato ou 
processo, a publicidade dar-se-á através de sua 
disponibilização integral e tempestiva no Portal da 
Transparência do Município de Florianópolis, sem 
prejuízo de eventual publicação no sistema de 
acompanhamento de contratações do Tribunal de 
Contas local, se houver; III - não haverá prejuízo à 
realização de licitações ou procedimentos de 
contratação direta ante a ausência das informações 
previstas nos §§2º e 3º, do art. 174, da Lei n. 
14.133, de 2021, eis que o Município adotará as 
funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo 
Governo Federal, no que couber, nos termos deste 
Decreto; IV - as contratações eletrônicas poderão 
ser realizadas por meio de sistema eletrônico 
integrado à plataforma de operacionalização das 
modalidades de transferências voluntárias do 
Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 
Decreto Federal n. 10.024, de 2019. V - nas 
licitações eletrônicas realizadas pelo Município, 
caso opte por realizar procedimento regido pela Lei 
n. 14.133, de 2021, e por adotar o modo de disputa 
aberto, ou o modo aberto e fechado, a 
Administração poderá, desde já, utilizar-se de 
sistema atualmente disponível, inclusive o 
Compras.gov ou demais plataformas públicas ou 
privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 
próprio. Parágrafo único. O disposto nos incisos I e 
II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 
divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que 
previsto na Lei n. 14.133, de 2021. Art. 74. A 
Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e 
Parcerias poderá editar normas complementares 
ao disposto neste Decreto e disponibilizar 
informações adicionais em meio eletrônico, 
inclusive modelos de artefatos necessários à 
contratação. Art. 75. Nas referências à utilização de 
atos normativos federais como parâmetro 
normativo municipal, considerar-se-á a redação em 
vigor na data de publicação deste Decreto. Art. 76. 
Fica criado o Núcleo de Gestão e Estudos em 
Licitação, conforme disposto no art. 18, da Lei 
Complementar n. 736, de 2023. Art. 77. Os 
Decretos Municipais n. 18.430, de 2018, 12.165, de 
2013 e 2.605, de 2004 continuam vigentes 
unicamente naquilo que não forem incompatíveis 
com o disposto neste Decreto e na Lei 14.133, de 
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2021. Art. 78. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. Florianópolis, 1º de março de 
2023. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 24.955, DE 01 DE MARÇO DE 2023. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE:  NOMEAR FRANCISCO 
CARLOS FERNANDES PACHECO para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Jurídico (ASE-04) 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a partir de 
02/03/2023.  Florianópolis, 1º de março de 2023. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 00824/2023, DE 24 DE FEVEREIRO 
DE 2023. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
11.359/2013 e pelo Decreto nº 11.374/2013, 
resolve TORNAR SEM EFEITOS, a contar de 30 de 
janeiro de 2023, a Portaria nº 00498/2023, 
publicada no D.O.E.M. nº 3371, de 30 de janeiro de 
2023, que concedeu progressão funcional para 
servidora Daniele Dagort Angoneze, matrícula 
33008-6, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL, 
na Secretaria Municipal da Fazenda – SMF. 
EVERSON MENDES. Secretário Municipal da 
Administração 

PORTARIA N.° 00881/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 367/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio 40 horas 
ao servidor Luis Claudio Garcia Fernandes, 
matrícula n.º 14399-5, ocupante do cargo de 
Professor III, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, de 90 (noventa) dias, no período de 02 
de março de 2023 a 30 de maio de 2023, referente 
ao 3º quinquênio, vencido em 02/08/2013. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. Ana Paula 
Daros Diretora de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N.° 00882/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 

atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 367/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio 40 horas 
ao servidor Luis Claudio Garcia Fernandes, 
matrícula n.º 14399-5, ocupante do cargo de 
Professor III, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, de 30 (trinta) dias, no período de 31 de 
maio de 2023 a 29 de junho de 2023, referente ao 
4º quinquênio, vencido em 02/08/2018. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. Ana Paula 
Daros Diretora de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N° 00883/2023 A Diretoria de Sistema 
de Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n° 274/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
RESOLVE: Art. 1 TORNAR SEM EFEITO a Portaria 
00805/2023, que concedeu licença-prêmio para a 
servidora THAISE ALANA GORONZI, matrícula 
23702-7, ocupante do cargo de ENFERMEIRA, 
lotada na CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. ANA PAULA 
DAROS Diretora de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 00886/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 355/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio à 
servidora Luciana Ferreira de Paula, matrícula n.º 
37027-4, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo-floram, lotada na Fundacao 
Municipal do Meio Ambiente, de 60 (sessenta) 
dias, no período de 01 de março de 2023 a 29 de 
abril de 2023, referente ao 1º quinquênio, vencido 
em 20/01/2023. Florianópolis, 27 de fevereiro de 
2023. Ana Paula Daros Diretora de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA N.° 00887/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 934/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio ao 
servidor Joao Batista de Oliveira, matrícula n.º 
13554-2, ocupante do cargo de Operador de 
Rocadeira, lotado na Secretaria Municipal do 
Continente, de 90 (noventa) dias, no período de 01 
de fevereiro de 2023 a 01 de maio de 2023, 
referente ao 3º quinquênio, vencido em 
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22/09/2017. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
Ana Paula Daros Diretora de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N.° 00889/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 249/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio à 
servidora Amarilda Blazius de Oliveira, matrícula 
n.º 12067-7, ocupante do cargo de Educador Social, 
lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, de 30 
(trinta) dias, no período de 06 de março de 2023 a 
04 de abril de 2023, referente ao 1º quinquênio, 
vencido em 01/01/2001. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. Ana Paula Daros Diretora de 
Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N.° 00890/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 249/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio à 
servidora Amarilda Blazius de Oliveira, matrícula 
n.º 12067-7, ocupante do cargo de Educador Social, 
lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, de 60 
(sessenta) dias, no período de 05 de abril de 2023 a 
03 de junho de 2023, referente ao 2º quinquênio, 
vencido em 01/01/2006. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. Ana Paula Daros Diretora de 
Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N° 00892/2023, de 28 de fevereiro de 
2023. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar nº 
736/2023, resolve CONSIDERAR DESIGNADO o 
servidor RODRIGO AMARAL LAPA, matrícula n° 
50288-0, para responder pelo exercício da função 
gratificada de Chefe de Departamento de 
Acompanhamento de Compensações e Incentivos, 
padrão FG-03, na(o) Secretaria Municipal de 
Planejamento e Inteligência Urbana, a partir de 01 
de fevereiro de 2023. EVERSON MENDES, 
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA N° 00893/2023 A Diretoria de Sistema 
de Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n° 750/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF.  
RESOLVE:  Art. 1 TORNAR SEM EFEITO a Portaria 
00794/2023, que concedeu licença-prêmio para a 

servidora ELIS ANGELA RAU, matrícula 146382, 
ocupante do cargo de PROFESSOR, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. ANA PAULA 
DAROS Diretora de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N° 00894/2023 A Diretoria de Sistema 
de Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n° 8732/2022, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF.  
RESOLVE:  Art. 1 CESSAR O EFEITO da Portaria nº 
142/2023, a partir de 08 de março de 2023, que 
concedeu licença prêmio para a servidora JULIANA 
DA MATTA RIBEIRO LEAL, matrícula 16880-7, 
ocupante do cargo de PROFESSORA IV, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação. Florianópolis, 28 
de fevereiro de 2023. ANA PAULA DAROS Diretora 
de Gestão de Pessoas 

PORTARIA N.° 00901/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 917/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio ao 
servidor Ivaci Henrique Sabino, matrícula n.º 
07915-4, ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional, lotado na Secretaria Municipal de 
Limpeza e Manutencao Urbana, de 30 (trinta) dias, 
no período de 06 de março de 2023 a 04 de abril 
de 2023, referente ao 4º quinquênio, vencido em 
04/06/2007. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
Ana Paula Daros Diretora de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA N.° 00902/23: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 917/2023, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio ao 
servidor Ivaci Henrique Sabino, matrícula n.º 
07915-4, ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional, lotado na Secretaria Municipal de 
Limpeza e Manutencao Urbana, de 90 (noventa) 
dias, no período de 05 de abril de 2023 a 03 de 
julho de 2023, referente ao 5º quinquênio, vencido 
em 04/06/2012. Florianópolis, 28 de fevereiro de 
2023. Ana Paula Daros Diretora de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA N° 00908/2023, de 28 de fevereiro de 
2023. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
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11.359/2013, nos termos da Lei Complementar nº 
736/2023, resolve DESIGNAR a servidora TAGMA 
ANGELICA NILSON BECKER, matrícula n° 33076-0, 
para responder pelo exercício da função gratificada 
de Chefe de Divisão, padrão FG-02, na(o) Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 01 de março de 
2023. EVERSON MENDES, Secretário Municipal da 
Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 116/SMS/GAB/2023 - O Secretário 
Adjunto Municipal de Saúde, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I da Lei 
Orgânica do Município, c/c o art. 9º da Lei 
Complementar nº 596/2017, atendendo ao que 
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, em 
conformidade com o Manual de Fiscalização de 
Contratos, instituído pela Portaria Nº 
058/SMTAC/2020, publicada no DOEM 2797 de 
13/10/2020, e Decreto n° 24.841, publicado no 
DOEM 3375 de 03/02/2023; RESOLVE: Art. 1º 
EXCLUIR a servidora PATRICIA VIEIRA MARQUES, 
matrícula nº 277541, da função de fiscal dos 
Contratos: nº 797/FMS/2021, firmado com a 
empresa CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE 
REABILITAR LTDA; nº 803/FMS/2021, firmado com 
a empresa FISIOS - FISIOTERAPIA, ACUPUNTURA E 
PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA; nº 
804/FMS/2021, firmado com a empresa 
ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABILITACAO. Art. 
2º Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
Humberto João dos Santos - Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 117/SMS/GAB/2023 - O Secretário 
Adjunto Municipal de Saúde, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I da Lei 
Orgânica do Município, c/c o art. 9º da Lei 
Complementar nº 596/2017, atendendo ao que 
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, em 
conformidade com o Manual de Fiscalização de 
Contratos, instituído pela Portaria Nº 
058/SMTAC/2020, publicada no DOEM 2797 de 
13/10/2020, e Decreto n° 24.841, publicado no 
DOEM 3375 de 03/02/2023; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora KARINA CORREA 
WENGERKIEVICZ CONCEIÇÃO, matrícula nº 23520-
2, para exercer a função fiscal do Contrato nº 
1169/FMS/2022, firmado com a empresa NEURON 
DOR SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 
decorrente da Chamada Pública nº 008/2021, cujo 
objeto é Contratação entidades públicas 
filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviços 

de saúde especializadas na realização de serviços 
de fisioterapia, conforme descrição na "Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses 
e Materiais Permanentes (OPM) do Sistema Único 
de Saúde - SUS", disponíveis por meio do SIGTAP - 
Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais (OPM), conforme Termo de 
Referência do Edital de Chamada Pública nº 
008/2021 e Plano Operativo Assistencial. Art. 2º 
REVOGAR a Portaria nº 013/SMS/GAB/2023, 
publicada no D.O.E.M Edição Nº 3360 de 13 de 
janeiro de 2023. Art. 3º Esta portaria entra em 
vigor na data da sua publicação. Florianópolis, 27 
de fevereiro de 2023. Humberto João dos Santos -
Secretário Adjunto Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 118/SMS/GAB/2023 - O Secretário 
Adjunto Municipal de Saúde, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I da Lei 
Orgânica do Município, c/c o art. 9º da Lei 
Complementar nº 596/2017, atendendo ao que 
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, em 
conformidade com o Manual de Fiscalização de 
Contratos, instituído pela Portaria Nº 
058/SMTAC/2020, publicada no DOEM 2797 de 
13/10/2020, e Decreto n° 24.841, publicado no 
DOEM 3375 de 03/02/2023; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora MAIRA MANERICH, matrícula 
nº 303097 para exercer a função de fiscal do 
Contrato n. 193/FMS/2023, decorrente da 
Dispensa de Licitação nº 59/SMLCP/SULIC/2023, 
cujo objeto é a locação do imóvel comercial, com 
área de 2.266,73m2, situado a Rua Esteves Junior, 
n. 89, Centro, Florianópolis /SC, para implantação 
da Policlínica Materno Infantil. Art. 2º Esta portaria 
entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. Humberto 
João dos Santos - Secretário Adjunto Municipal de 
Saúde 

PORTARIA Nº 119/SMS/GAB/2023 - O Secretário 
Adjunto Municipal de Saúde, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I da Lei 
Orgânica do Município, c/c o art. 9º da Lei 
Complementar nº 596/2017, atendendo ao que 
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, em 
conformidade com o Manual de Fiscalização de 
Contratos, instituído pela Portaria Nº 
058/SMTAC/2020, publicada no DOEM 2797 de 
13/10/2020, e Decreto n° 24.841, publicado no 
DOEM 3375 de 03/02/2023; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR as servidoras MARCIA PERONDI, 
matrícula nº 27570-0 e SHAYANE DAMAZIO DOS 
SANTOS, matrícula nº 25829-6, para exercerem as 
funções de fiscais do Contrato n. 195/FMS/2023, 
decorrentes do Pregão Eletrônico nº 
642/SMA/SUPLC/2022, cujo objeto é a contratação 
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de empresa especializada para manutenção 
preventiva, preditiva, corretiva e melhoramentos 
das instalações prediais para cada um dos lotes 
regionais que compõem a rede da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis/SC. Art. 2º 
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
Humberto João dos Santos - Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde 

Portaria: CTD 00046/2023 - A Secretária Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, Resolve: Art. 1º - ADMITIR 
BRUNA FRAINER FINATTO, matrícula 68991-2, 
TECNICO DE ENFERMAGEM, para atuar em caráter 
temporário, na Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 01/03/2023 a 27/08/2023, na unidade 
UPA SUL, com carga horária de 40:00 semanais. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. HUMBERTO 
JOÃO DOS SANTOS - Secretário Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 00047/2023 - A Secretária Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, Resolve: Art. 1º - ADMITIR 
KARINA PACIFICO FLOR COSTA, matrícula 68999-8, 
TECNICO DE ENFERMAGEM, para atuar em caráter 
temporário, na Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 02/03/2023 a 28/08/2023, na unidade 
UPA NORTE, com carga horária de 40:00 semanais. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. HUMBERTO 
JOÃO DOS SANTOS - Secretário Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 00048/2023 - A Secretária Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 

de março de 2020, Resolve: Art. 1º - ADMITIR 
JULIO CESAR GUIMARÃES, matrícula 69000-7, 
TECNICO DE ENFERMAGEM, para atuar em caráter 
temporário, na Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 01/03/2023 a 27/08/2023, na unidade 
UPA NORTE, com carga horária de 40:00 semanais. 
Florianópolis, 27de fevereiro de 2023. HUMBERTO 
JOÃO DOS SANTOS - Secretário Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 00049/2023 - A Secretária Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, Resolve: Art. 1º - ADMITIR 
AMANDA FERREIRA, matrícula 69002-3, TECNICO 
DE ENFERMAGEM, para atuar em caráter 
temporário, na Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 01/03/2023 a 27/08/2023, na unidade 
UPA NORTE, com carga horária de 40:00 semanais. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. HUMBERTO 
JOÃO DOS SANTOS - Secretário Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 00050/2023 - A Secretária Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, Resolve: Art. 1º - ADMITIR 
SILVIA CRISTINA LUNARDI, matrícula 68994-7, 
ENFERMEIRO, para atuar em caráter temporário, 
na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 
01/03/2023 a 29/05/2023, na unidade POLICLINICA 
CENTRO, com carga horária de 40:00 semanais. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. HUMBERTO 
JOÃO DOS SANTOS - Secretário Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 00051/2023 - A Secretária Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, Resolve: Art. 1º - ADMITIR 
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ADRIANO GOMES DE AMORIM FRANÇA, matrícula 
69004-0, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para atuar 
em caráter temporário, na Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 01/03/2023 a 27/08/2023, na 
unidade DIRETORIA BEM ESTAR ANIMAL, com 
carga horária de 30:00 semanais. Florianópolis, 27 
de fevereiro de 2023. HUMBERTO JOÃO DOS 
SANTOS - Secretário Adjunto de Saúde 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 204/2023 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, e em consonância com o disposto no 
art. 67 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com a lei complementar n° 706, de 27 de janeiro 
de 2021. RESOLVE: Designar a funcionária Gabriela 
Matilde dos Santos, matrícula nº. 66102-3, para a 
fiscalização do CONTRATO nº 159/SME/2023 – 
METALÚRGICA BIG FARM LTDA, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para Construção da Escola 
Rio Vermelho, conforme anteprojeto anexo e 
planilha unitária, incluso a mão de obra, materiais, 
equipamentos, ferramentas e quaisquer outros 
insumos necessários para a perfeita execução dos 
serviços. Retroagindo seus efeitos a partir de 08 de 
Fevereiro de 2023. Florianópolis, 28 de Fevereiro 
de 2023. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA Nº 190/2023 - 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 Lélia Florisbal Pereira, 
matrícula nº 34915-1, designada para a Diretoria 
de Educação Infantil, nos dias 02 e 03/03, por estar 
em compensação de férias não usufruídas nos dias 
30 e 31/01/2023 por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 24 de 
fevereiro de 2023. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 191/2023 - 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 Sheila Raquel Vetturazzi 
Casagrande, matrícula nº 14136-4, designada para 
a Subsecretaria de Educação Básica, nos dias 17 e 
20/03, por estar em compensação de férias não 
usufruídas nos dias 02 e 03/01/2023 por motivo 
superior de interesse público. Art. 2º Esta Portaria 

entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 192/2023 - 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 Cintia Oliveira 
Fernandes, matrícula nº 32884-7, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, nos dias 02 e 
24/03/2023, por estar em compensação de férias 
não usufruída nos dias 09 e 10/01/2023 por motivo 
superior de interesse público. Art. 2º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 195/2023 - 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 Rosana Terezinha 
Ramos, matrícula nº 16196-9, designada para o 
Departamento de Apoio à Formação e Atividades 
Complementares, nos dias 01, 02 e 03/03, por 
estar em compensação de férias não usufruídas em 
fevereiro de 2023 por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 24 de 
fevereiro de 2023. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 199/2023 - 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 Waleska Regina Becker 
Coelho de Franceschi, matrícula nº 13830-4, 
designada para a Diretoria de Educação 
Fundamental, nos dias 13, 14, 15, 16, e 
17/03/2023, por estar em compensação de férias 
não usufruídas nos dias 03, 04, 09, 10, 13, 16, 17 e 
18/01/2023 por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 200/2023 - 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 Fabrícia Luiz Souza, 
matrícula nº 15829-1, designada Subsecretaria de 
Educação Básica, nos dias 02 e 03/03/2023, por 
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estar em compensação de férias não usufruídas 
nos dias 02 e 03/01/2023 por motivo superior de 
interesse público. Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 27 
de fevereiro de 2023. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 201/2023 - 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 Retificar a Portaria nº 
162/2023, publicada no D.O.E.M de 23/02/2023 – 
edição nº 3387/2023, conforme segue:  Onde se lê: 
vinte e quatro e vinte e sete de fevereiro 2023; 
Leia-se: vinte e quatro de fevereiro 2023.  Art. 2º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA- Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 202/2023 - 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 Retificar a Portaria nº 
124/2023, publicada no D.O.E.M de 13/02/2023 – 
edição nº 3381/2023, conforme segue:  Onde se lê: 
10/01/2023; Leia-se: 13/01/2023. Art. 2º Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 203/2023 - 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 Dayse Jaquelyne 
Bernardes de Souza, matrícula nº 31253-3, 
designada para o Conselho Municipal de Educação, 
no dia 24/03/2023, por estar em compensação de 
férias não usufruídas no dias 16/01/2023 por 
motivo superior de interesse público. Art. 2º Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01147/23 - 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 Daiany Della Justina, matrícula nº 69007-
4, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular 

Fernanda Goncalves, matrícula nº 59099-1, 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, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01148/23 - 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 Daiany Della Justina, matrícula nº 69007-
4, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular 
Fernanda Goncalves, matrícula nº 59099-1, 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, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01149/23 - 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 Tatiane Rosa Kort, matrícula nº 68516-0, 
Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Maria Tomazia Coelho 
(344224), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Elisa Piazza, matrícula nº 31773-0, por estar 
em projetos educativos (24). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01150/23 - 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 Elaine Jesus de Araujo, matrícula nº 
67398-6, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Maria Tomazia Coelho 
(344224), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Elisa Piazza, matrícula nº 31773-0, por estar 
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em projetos educativos (24). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01151/23 - 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 Yaquelin Pando Asencios Cabral, 
matrícula nº 68408-2, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar-ed Infantil (083), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Celso Ramos (343210), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Maria 
Hemilia de Souza, matrícula nº 33041-8, por estar 
em assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01152/23 - 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 Valquiria Telexa Rediss, matrícula nº 
69010-4, Professor Substituto III (1326) Portugues 
(001), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Osmar Cunha (344201), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino/Vespertino), 
face o impedimento da titular Heloisa Mara, 
matrícula nº 18786-0, por estar em readaptação 
(13). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01153/23 - 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 Gabriela dos Santos Braz de Souza, 
matrícula nº 67347-1, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar-ed Infantil (083), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Ana Spyrios Dimatos 
(343226), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Patricia de Souza, matrícula nº 33329-8, por 
estar em licença para aperfeiçoamento profissional 
(09). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01154/23 - 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 Jaqueline Nair da Costa Nunes, matrícula 
nº 69013-9, Professor Substituto IV (1328) 
Portugues (001), para no período de 01/03/2023 a 
14/04/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Acacio Garibaldi Sao Thiago (344202), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Juliana 
Sussel Goncalves Mendes, matrícula nº 25451-7, 
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, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01155/23 - 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 Jaqueline Nair da Costa Nunes, matrícula 
nº 69013-9, Professor Substituto IV (1328) 
Portugues (001), para no período de 01/03/2023 a 
14/04/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Acacio Garibaldi Sao Thiago (344202), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Juliana 
Sussel Goncalves Mendes, matrícula nº 25451-7, 
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, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01156/23 - 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 Victoria Alves Klueger, matrícula nº 
68635-2, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Adriana 
Maria Correa, matrícula nº 33267-4, por estar em 
projetos educativos (24). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01157/23 - 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 Milena Flores Machado, matrícula nº 
68636-0, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Barreira do Janga (343302), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Juliana Catarina de 
Lira, matrícula nº 29142-0, por estar em licença 
para aperfeiçoamento profissional (09). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01158/23 - 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 Marcia Graziela de Souza, matrícula nº 
68313-2, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Cachoeira (343222), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Thaiane Ellen de Brito 
Mariano, matrícula nº 68052-4, por estar em 
projetos educativos (24). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01159/23 - 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 Eliane Oliveira de Sousa, matrícula nº 
69020-1, Professor Substituto IV (1328) Portugues 
(001), para no período de 01/03/2023 a 
07/06/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino (344210), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, face o impedimento da titular Patricia 
Jacques Pereira Anciuti, matrícula nº 49853-0, por 
estar em licença gestação (02). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01160/23 - 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 Gabriele de Almeida Honorio, matrícula 
nº 68597-6, Professor Substituto III (1326) Artes-
Artes Plasticas (045), para no período de 
01/03/2023 a 22/05/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Osmar Cunha (344201), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Taliane 
Graff Tomita, matrícula nº 62636-8, por estar em 
gestação/amamentação (29). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01161/23 - 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 Thayse Lobato Mendes, matrícula nº 
68824-0, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 01/03/2023 a 
07/05/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Caetana Marcelina Dias (343214), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Maria dos 
Navegantes Santos Vieira, matrícula nº 24850-9, 
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, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01162/23 - 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 Rafaela Kassia Rodrigues, matrícula nº 
68644-1, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Gentil Mathias da Silva (343344), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Renata Santos 
Lemos, matrícula nº 22324-7, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 
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PORTARIA ADS Nº 01163/23 - 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 Sabrina Silveira, matrícula nº 68669-7, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 01/03/2023 a 
13/08/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Mateus de Barros (343223), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Grasiela Aparecida 
Machado, matrícula nº 22300-0, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01164/23 - 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 Juliana Goncalves da Silva, matrícula nº 
68875-4, Professor Substituto III (1326) Portugues 
(001), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Inten Aricomedes da Silva (344218), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento do 
titular Carlos Eduardo Zarpe, matrícula nº 52761-0, 
por estar em designação (08). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01165/23 - 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 Mariel Camargo Marques, matrícula nº 
68710-3, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 01/03/2023 a 
16/05/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Vitor Miguel de Souza (344222), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Iara Maria Stein 
Benitez, matrícula nº 28054-2, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01166/23 - 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 Tatiana Motta Machado, matrícula nº 
68335-3, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Hassis (343331), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Rose Aparecida de Souza, 
matrícula nº 31022-0, por estar em 
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01167/23 - 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 Juliana Pereira Gaia, matrícula nº 67855-
4, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Hermenegilda Carolina Jacques (343235), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Daura 
Sueli dos Santos, matrícula nº 47474-6, por estar 
em readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01168/23 - 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 Ana Lucia Duarte Machado, matrícula nº 
68691-3, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Brigadeiro Eduardo Gomes (344208), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Negila 
da Purificacao Lima Suhet, matrícula nº 59764-3, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01169/23 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
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de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nicole Cristina Sarda, matrícula nº 
67866-0, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 01/03/2023 a 
17/05/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Henrique Veras (344211), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Iara Maria Stein Benitez, 
matrícula nº 28054-2, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01170/23 - 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 Jennifer Jacomini de Jesus, matrícula nº 
66704-8, Professor Substituto VI (1333) Artes 
Cenicas (043), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Dilma Lucia dos Santos (344209), com carga 
horária de 10 (dez) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento da 
titular Solange Rocha dos Santos, matrícula nº 
13684-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01172/23 - 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 Kamilla da Costa, matrícula nº 67009-0, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Especial 
(015), para no período de 01/03/2023 a 
17/03/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Julia Maria Rodrigues (343347), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Vanessa Borges de 
Oliveira Moreno, matrícula nº 66990-3, por estar 
em licença para tratamento de saúde (03). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01173/23 - 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 Alina dos Santos Nunes, matrícula nº 
69036-8, Professor Substituto III (1326) Historia 
(004), para no período de 02/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ger Pedag Educ Jov Adult e Conveniados (344030), 
Eja Norte II (076), com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais (Vespertino/Noturno), face o 
impedimento da titular Marcia Regina dos Santos, 
matrícula nº 66514-2, por estar em designação 
(08). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01174/23 - 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 Maristela Ivone Medeiros, matrícula nº 
68717-0, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Costa Lagoa (344219), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Janaina Kassie Mendes 
Marin, matrícula nº 67713-2, por estar em projetos 
educativos (24). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01175/23 - 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 Regia Chagas, matrícula nº 67427-3, 
Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Beatriz de Souza Brito 
(344207), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Lidiane Fagundes, matrícula nº 67208-4, por 
estar em projetos educativos (24). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01176/23 - 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 Marilea Lafuente Trindade, matrícula nº 
67146-0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
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Infantil (083), para no período de 01/03/2023 a 
15/03/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Gentil Mathias da Silva (343344), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Tabata Aparecida de 
Oliveira, matrícula nº 64543-5, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01177/23 - 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 Mariza Ramos Amorim, matrícula nº 
67964-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino (344210), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Janete 
Aparecida Vieira, matrícula nº 29363-6, 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01178/23 - 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 Bianca Vicente Costa Oscar, matrícula nº 
67055-3, Professor Substituto V (1329) Matematica 
(008), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Jose Jacinto Cardoso (344223), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento do 
titular Rafael Fernando Pereira, matrícula nº 
59270-6, por estar em projeto pedagógico (30). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01179/23 - 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 
Alan de Hollanda Vieira Guerner, matrícula nº 
69045-7, Professor Substituto III (1326) Historia 
(004), para no período de 02/03/2023 a 

19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Virgilio dos Reis Varzea (344238), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento da 
titular Mylene Silva de Pontes Visani, matrícula nº 
62843-3, 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, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01180/23 - 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 Renata Nunes, matrícula nº 69016-3, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Professora Otilia Cruz (343351), com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, face o 
impedimento da titular Luciana Leite, matrícula nº 
30829-3, por estar em readaptação (13). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01181/23 - 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 Dayanne Celina Guolo, matrícula nº 
68390-6, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Waldemar Silva Filho (343212), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Marily Dilamar da 
Silva, matrícula nº 32942-8, por estar em licença 
para aperfeiçoamento profissional (09). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01182/23 - 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 Priscila da Rosa, matrícula nº 67437-0, 
Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Waldemar Silva Filho (343212), com carga 
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horária de 10 (dez) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Tatiana S de Simas 
Bittencourt, matrícula nº 13696-4, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01183/23 - 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 Ritielen Barragana Severo, matrícula nº 
68296-9, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Dona Cota (343201), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Sarita Machado, matrícula 
nº 30861-7, por estar em readaptação (13). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01184/23 - 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 Karina Kelli de Assuncao Tavares de 
Souza, matrícula nº 69047-3, Professor Substituto 
IV (1328) Anos Iniciais (014), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Albertina Madalena Dias 
(344232), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Silvia Jucelia Dias, matrícula nº 30846-3, por 
estar em projetos educativos (24). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01185/23 - 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 Karina Kelli de Assuncao Tavares de 
Souza, matrícula nº 69047-3, Professor Substituto 
IV (1328) Anos Iniciais (014), para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Albertina Madalena Dias 
(344232), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Silvia Jucelia Dias, matrícula nº 30846-3, por 

estar em projetos educativos (24). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01186/23 - 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 Ana Lucia Rabenschlag S Martins, 
matrícula nº 69048-1, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014), para no período de 
02/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Lupercio B da Silva (344225), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Jucelia 
Roberta Pires Verginio, matrícula nº 62514-0, por 
estar em designação (08). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de março de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01187/23 - 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 Ana Lucia Rabenschlag S Martins, 
matrícula nº 69048-1, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014), para no período de 
02/03/2023 a 19/12/2023, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Lupercio B da Silva (344225), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Jucelia 
Roberta Pires Verginio, matrícula nº 62514-0, por 
estar em designação (08). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de março de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01188/23 - 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 Leonora Maria Machado, matrícula nº 
69051-1, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014), para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Jose do Valle Pereira (344214), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Rejane Sagaz, 
matrícula nº 14065-1, por estar a disposição sem 
ônus (05). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
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na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
março de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01189/23 - 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 Liliane Moreira Brignol, matrícula nº 
69052-0, Professor Substituto V (1329) Historia 
(004), para no período de 02/03/2023 a 
18/07/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Virgilio dos Reis Varzea (344238), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento do 
titular Marcos Antonio da Silva, matrícula nº 
22198-8, por estar em readaptação (13). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01190/23 - 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 Keyse Isabelly Soares Vieira, matrícula 
nº 69053-8, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/03/2023 a 
16/07/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Osvaldo Galupo (344228), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Adriely de Arruda Souza, 
matrícula nº 67058-8, por estar em projetos 
educativos (24). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
março de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01191/23 - 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 Keyse Isabelly Soares Vieira, matrícula 
nº 69053-8, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Osvaldo Galupo (344228), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Adriely de Arruda Souza, 
matrícula nº 67058-8, por estar em projetos 
educativos (24). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 

março de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01192/23 - 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 Mariah Amanda da Silva, matrícula nº 
69056-2, Professor Substituto IV (1328) Geografia 
(005), para no período de 02/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino (344210), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Tania 
Marcia Machri Ferreira, matrícula nº 66824-9, por 
estar em projetos educativos (24). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01193/23 - 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 Ana Luiza Zimmer Ribas Dias, matrícula 
nº 69057-0, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/03/2023 a 
19/12/2023, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Jose Jacinto Cardoso (344223), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Nydia Mara Pinheiro 
Lorenzini, matrícula nº 14608-0, por estar 
exercendo secretaria de escola básica (19). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01717/23 - 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 Adrelena da Cunha, matrícula nº 68625-
5, Professor Substituto III (1326) Espanhol (030) 
para no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar 
em classe-vaga no(a) Ger Pedag Educ Jov Adult e 
Conveniados (344030), Eja Norte I (086) , com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Vespertino/Noturno). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 
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PORTARIA ADV Nº 01718/23 - 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 
Pedro Rocha Pereira Junior, matrícula nº 66374-3, 
Professor Substituto III (1326) Espanhol (030) para 
no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar em 
classe-vaga no(a) Ger Pedag Educ Jov Adult e 
Conveniados (344030), Eja Continente II (093) , 
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, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01719/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Janaina Arnaud Anadon Figueiredo, 
matrícula nº 66351-4, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar Interprete Educacional (079) para 
no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar em 
classe-vaga no(a) Neim Ingleses I (343220), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01720/23 - 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 Bianca Vidal da Fonseca, matrícula nº 
67738-8, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Mancio Costa (344215), 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, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01721/23 - 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 Adila Maysa Monteiro dos Santos, 
matrícula nº 68344-2, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar-educ Especial (070) para no período 
de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Jose Jacinto Cardoso (344223), 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, 27 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01722/23 - 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 Livia Regina Hennigen Guedes, matrícula 
nº 67594-6, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Adotiva Liberato Valentim (344234), 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, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01723/23 - 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 Luciene Maria dos Santos de Sa, 
matrícula nº 68213-6, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar-educ Especial (070) para no período 
de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Batista Pereira (344206), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01724/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Claudia Garibotti Bechler, matrícula nº 
67321-8, Professor Substituto V (1329) Portugues 
(001) para no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Inten Aricomedes 
da Silva (344218), 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, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01725/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
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de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Janaina Mendes Tavares, matrícula nº 
68107-5, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Inten Aricomedes da Silva (344218), 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, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01726/23 - 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 Emanuela de Freitas, matrícula nº 
68772-3, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Zulma Freitas de Souza (344241), 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01727/23 - 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 Deise Cordova Pereira, matrícula nº 
68678-6, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029) para no período de 16/02/2023 a 
19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ger Pedag 
Educ Jov Adult e Conveniados (344030), Cons Com 
Saco Limoes (017) , com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01728/23 - 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 Emiliane Rute Ramos, matrícula nº 
68039-7, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Almirante Carvalhal (344203), 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01729/23 - 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 Thabata Cristina de Souza Freitas, 
matrícula nº 67149-5, Professor Substituto I (1324) 
Auxiliar-ed Infantil (083) para no período de 
06/02/2023 a 16/07/2023 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Caieira da Barra do Sul (343335), 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, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01730/23 - 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 Candida Leonor Pires Ribeiro, matrícula 
nº 68575-5, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose 
Jacinto Cardoso (344223), 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01731/23 - 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 
Daniel Machado da Conceicao, matrícula nº 
66604-1, Professor Substituto VI (1333) Historia 
(004) para no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Osmar Cunha 
(344201), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01732/23 - 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 Nali Catarina Pedroso Nunes, matrícula 
nº 66900-8, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-
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tecn Educacional (077) para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Costa Lagoa (344219), 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, 28 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01733/23 - 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 Carmem Lucia Silveira de Lima, matrícula 
nº 68109-1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Prof 
Herondina Medeiros Zeferino (344210), 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01734/23 - 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 Marcia Iara Dias Geraldi, matrícula nº 
68671-9, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ens 
Fundamental (065) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Donicia Maria Costa (344221), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01735/23 - 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 Rita de Cassia Sousa, matrícula nº 68641-
7, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ens 
Fundamental (065) para no período de 01/03/2023 
a 19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose 
Jacinto Cardoso (344223), 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01736/23 - 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 
Diego Canquerini de Morais, matrícula nº 67213-0, 
Professor Substituto III (1326) Matematica (008) 
para no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Acacio Garibaldi Sao 
Thiago (344202), 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, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01737/23 - 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 Talita de Carvalho Melquiades Teixeira, 
matrícula nº 68873-8, Professor Substituto IV 
(1328) Anos Iniciais (014) para no período de 
01/03/2023 a 19/12/2023 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro (344227), 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, 28 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01738/23 - 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 
Felipe Terra de Oliveira Silva, matrícula nº 66807-
9, Professor Substituto III (1326) Geografia (005) 
para no período de 01/03/2023 a 19/12/2023 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro 
(344227), 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, 28 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01739/23 - 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 Leonora Maria Machado, matrícula nº 
69051-1, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 01/03/2023 a 
19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose 
do Valle Pereira (344214), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta 
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portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01740/23 - 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 Daisy Karla Casas, matrícula nº 69055-4, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014) 
para no período de 02/03/2023 a 19/12/2023 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Adotiva Liberato 
Valentim (344234), 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, 01 de março de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01741/23 - 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 Catia Franciele Boneta, matrícula nº 
69058-9, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/03/2023 a 
19/12/2023 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose 
Amaro Cordeiro (344227), 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, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00379/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 24/02/2023, da Portaria nº CTD 00140/23 de 
03/02/2023, de Rita de Barcellos Sesti, matrícula 
nº 66790-0, lotada no(a) Neim Irma Scheilla 
(343241) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00380/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2023, da Portaria nº ADV 01596/23 de 
11/02/2023, de Adrelena da Cunha, matrícula nº 
68625-5, lotada no(a) Ger Pedag Educ Jov Adult e 
Conveniados (344030) , Eja Continente II (093) por 

alteração de lotação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00381/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2023, da Portaria nº ADV 00043/23 de 
01/02/2023, de Pedro Rocha Pereira Junior, 
matrícula nº 66374-3, lotado no(a) Ger Pedag Educ 
Jov Adult e Conveniados (344030) , Eja Norte I 
(086) por alteração de lotação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00385/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2023, da Portaria nº ADS 01059/23 de 
12/02/2023, de Milena Flores Machado, matrícula 
nº 68636-0, lotada no(a) Neim Vila Cachoeira 
(343222) por alteração de lotação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00386/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2023, da Portaria nº ADS 00954/23 de 
03/02/2023, de Marcia Graziela de Souza, 
matrícula nº 68313-2, lotada no(a) Neim Barreira 
do Janga (343302) por alteração de lotação. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00387/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/03/2023, da Portaria nº ADS 01041/23 de 
11/02/2023, de Nicole Cristina Sarda, matrícula nº 
67866-0, lotada no(a) Ebm Costa Lagoa (344219) 
por alteração de lotação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. MAURICIO 
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FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00388/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº CTD 00360/23 de 
13/02/2023, de Imaculada Conceicao Souza Fraga, 
matrícula nº 68762-6, lotada no(a) Neim Julia 
Maria Rodrigues (343347) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00389/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADV 00606/23 de 
03/02/2023, de Ritielen Barragana Severo, 
matrícula nº 68296-9, lotada no(a) Neim Ilha 
Continente (343225) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00390/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADV 00770/23 de 
03/02/2023, de Priscila da Rosa, matrícula nº 
67437-0, lotada no(a) Neim Nossa Senhora de 
Lurdes (343246) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00391/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADS 00924/23 de 
03/02/2023, de Ana Lucia Gorges, matrícula nº 
68011-7, lotada no(a) Neim Professora Alessandra 
Abdalla (343328) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00392/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADS 00925/23 de 

03/02/2023, de Ana Lucia Gorges, matrícula nº 
68011-7, lotada no(a) Neim Professora Alessandra 
Abdalla (343328) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00393/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADS 00596/23 de 
03/02/2023, de Isabela Ramos Vargas, matrícula 
nº 68365-5, lotada no(a) Neim Coqueiros (343309) 
a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de março de 2023. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00394/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADS 00895/23 de 
03/02/2023, de Damaris dos Santos, matrícula nº 
68057-5, lotada no(a) Neim Professora Otilia Cruz 
(343351) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00395/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADV 00849/23 de 
03/02/2023, de Grasiela Rosangela Borba de 
Souza, matrícula nº 68404-0, lotada no(a) Neim 
Clair Gruber Souza (343250) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
março de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00396/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADV 01116/23 de 
03/02/2023, de Rafaela Vieira, matrícula nº 68466-
0, lotada no(a) Ebm Adotiva Liberato Valentim 
(344234) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
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MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00397/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/03/2023, da Portaria nº ADV 01115/23 de 
03/02/2023, de Rafaela Vieira, matrícula nº 68466-
0, lotada no(a) Ebm Adotiva Liberato Valentim 
(344234) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de março de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01123/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora Carla 
de Melo Abreu, matrícula nº 19784-0, 
Administrador Escolar II (1317), lotada no(a) Ebm 
Adotiva Liberato Valentim (344234), para atuar 
no(a) Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216) 
com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, no período de 16/02/2023 a 
19/12/2023, para ocupar uma classe-vaga por estar 
em designação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 22 de 
fevereiro de 2023. MAURICIO FERNANDES PEREIRA 
- Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01124/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Taliana Rodrigues Sales Rosa, matrícula nº 64212-
6, Professor Auxiliar IV (1337) Auxiliar Interprete 
Educacional (079), lotada no(a) Gerencia de 
Educacao Especial (343110), para atuar no(a) Neim 
Dra Zilda Arns Neumann (343308) com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, no período 
de 06/02/2023 a 19/12/2023, para ocupar uma 
classe-vaga por estar em designação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01125/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Vanessa Gonzato, matrícula nº 59984-0, Professor 
Substituto IV (1328) Libras (082), lotada no(a) Ebm 
Tapera - Escola do Futuro (344239), para atuar 
no(a) Neim Joao Machado da Silva (343318) com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no 
período de 22/02/2023 a 19/12/2023, para ocupar 

uma classe-vaga por estar em designação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01126/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Laurilene Ferreira Lucas, matrícula nº 20373-4, 
Administrador Escolar II (1317), lotada no(a) Ebm 
Batista Pereira (344206), para atuar no(a) Ebm 
Paulo Fontes (344217) com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, no período de 
06/02/2023 a 19/12/2023, face o impedimento da 
titular Elisabete Farina Pereira, matrícula nº 16717-
7, por estar como secretária de unidade educativa. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01127/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Tatiana Paiva da Silva, matrícula nº 43223-7, 
Professor Auxiliar IV (1337) Auxiliar-ed Infantil 
(083), lotada no(a) Neim Campeche (343305), para 
atuar no(a) Neim Irma Scheilla (343241) com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, no período 
de 16/02/2023 a 19/12/2023, para ocupar uma 
classe-vaga para atuar em projeto educativo. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01128/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Tatiana Paiva da Silva, matrícula nº 43223-7, 
Professor Auxiliar IV (1337) Auxiliar-ed Infantil 
(083), lotada no(a) Neim Irma Scheilla (343241), 
para atuar no(a) Neim Irma Scheilla (343241) com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no 
período de 16/02/2023 a 19/12/2023, para ocupar 
uma classe-vaga para atuar em projeto educativo. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01129/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
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legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Alexsandra Coelho Orviedo dos Santos, matrícula 
nº 27346-5, Auxiliar de Sala (0816), lotada no(a) 
Neim Orisvaldina Silva (343320), para atuar no(a) 
Neim Orisvaldina Silva (343320) com carga horária 
de 30 (trinta) horas semanais, no período de 
16/02/2023 a 19/12/2023, para ocupar uma classe-
vaga para atuar em projeto educativo. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 01130/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Thaiane Ellen de Brito Mariano, matrícula nº 
68052-4, Professor Substituto I (1324) Educacao 
Infantil (029), lotada no(a) Neim Vila Cachoeira 
(343222), para atuar no(a) Neim Professora Maria 
Barreiros (343207) com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, no período de 
16/02/2023 a 19/12/2023, para ocupar uma classe-
vaga para atuar em projeto educativo. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00384/23 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 23/02/2023, da Portaria nº DES 00722/23 de 
03/02/2023. que designou Juliana Sousa Pereira 
Guimaraes, matrícula nº 62637-6, lotada no(a) 
Gerencia de Educacao Especial (343110) , para Ebm 
Almirante Carvalhal (344203) .. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES E 

INFRAESTRUTURA 

PORTARIA Nº 044/SMTI/2023 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no 
uso de suas atribuições,R E S O L V E: Art. 1º - 
Designar o servidor Robson Camilo Azevedo – 
matrícula 65890-1, e o servidor Tiago Da Silva 
Martini matrícula 65005-6 para acompanhamento 

e fiscalização da prestação de serviço de pintura 
com fornecimento de material plástico e remoção 
de pintura por microfresagem nas vias do 
Município de Florianópolis/SC, conforme Contrato 
nº 065/SMPIU/2023, de Pregão Presencial nº 
659/SMA/SUPLC/2022, firmado com a Secretaria 
Municipal de Transportes e Infraestrutura de 
Florianópolis. Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, 28 de 
fevereiro de 2023. ENGº VALTER JOSÉ GALLINA - 
Secretário Municipal de Transportes e 
Infraestrutura. 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO APÓS DECISÃO DE 
RECURSO E ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO 
DA CONCORRÊNCIA Nº 609/SMA/SUPLC/2022: O 
Município de Florianópolis, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações para Obras e 
Serviços de Engenharia, torna público aos 
interessados que, após decisão de recurso 
administrativo interposto na fase de habilitação, 
restou HABILITADA a empresa ZM Construções e 
Serviços Imobiliários Ltda. Informa ainda, que a 
sessão de abertura da proposta de preços da 
Concorrência nº 609/SMA/SUPLC/2022 será 
realizada, no dia 06 de março de 2023 às 
10h00min, na Secretaria de Licitações, Contratos e 
Parcerias, situada à Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 
5º andar, sala 503, Edifício Aldo Beck. A Comissão. 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO APÓS DECISÃO DE 
RECURSO E ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO 
DA CONCORRÊNCIA Nº 678/SMA/SUPLC/2022: O 
Município de Florianópolis, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações para Obras e 
Serviços de Engenharia, torna público aos 
interessados que, após decisão de recurso 
administrativo interposto na fase de habilitação, 
restou HABILITADA a empresa Terraplein Ltda. 
Informa ainda, que a sessão de abertura da 
proposta de preços da Concorrência nº 
609/SMA/SUPLC/2022 será realizada, no dia 06 de 
março de 2023 às 11h00min, na Secretaria de 
Licitações, Contratos e Parcerias, situada à Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, 5º andar, sala 503, 
Edifício Aldo Beck. A Comissão. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PUBLICOS 

PORTARIA Nº 00080 /2023 O PRESIDENTE 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. RESOLVE: Art. 1º Designar o servidor 
Alex Sandro Valdir da Silva, matrícula 16.571-9, 
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ocupante do cargo Administrador, como 
responsável pelo Controle Interno do Instituto de 
Previdência de Florianópolis – IPREF. Art. 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com seus efeitos à contar de  
01/03/2023. Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023. 
LUÍS FABIANO DE ARAUJO GIANNINI - Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA MESA N. 174, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, ALINE DA SILVA 
CLEMENTE, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 7, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete da Vereadora Carla 
Simara Luciana da Silva Ayres. Art. 2º Este Ato terá 
efeito a partir de sua publicação. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 01 de março de 
2023. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI 
– Presidente. Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º 
Vice-Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 
1º Secretário. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 175, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, VALTER VARGAS, do 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, nível 9, do Grupo Ocupacional 
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com lotação 
no Gabinete do Vereador João Paulo Ferreira. Art. 
2º Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
01 de março de 2023. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. Vereadora 
MANOELLA VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-Presidente. 
Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 1º Secretário. 
Vereador RENATO GESKE - 2º Secretário. 

ATO DA MESA N. 176, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º ALTERAR, em 
conformidade com a Resolução 2.538/2022, do 

nível 1 para o nível 10, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
DOUGLAS PRUDENTE DALSASSO, com lotação no 
Gabinete do Vereador João Paulo Ferreira. Art. 2º 
Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
01 de março de 2023. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. Vereador 
CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-Presidente. 
Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 1º 
Secretário. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 177, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, GUSTAVO EDEMILSON 
CARDOSO, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 9, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Josimar 
Pereira. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 1º 
Secretário. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 178, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, ISRAEL LUIS DO 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 10, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Josimar 
Pereira. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 1º 
Secretário. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 179, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3391 Florianópolis/SC, quarta-feira, 1 de março de 2023 pg. 35 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário: Carlos Eduardo Neves Avenida Prefeito Osmar Cunha, 77, 7º Andar - Centro - 88015-100– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Contato: informes.dom@pmf.sc.gov.br 
Gerência de Publicações e Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 35 
 

da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, 
em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, MATHEUS MURILO 
CHAGAS DA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, nível 7, do 
Grupo Ocupacional Assessoria Parlamentar de 
Gabinete, com lotação no Gabinete do Vereador 
Renato Geske. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir 
de sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-
Presidente. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 180, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, NATANAEL MARCOS 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 1, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Roberto 
Katumi Oda. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de 
sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-
Presidente. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 181, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º ALTERAR, em 
conformidade com a Resolução 2.538/2022, do 
nível 3 para o nível 7, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
AFONSO SOUZA ALVES, com lotação no Gabinete 
do Vereador Edinon Manoel da Rosa. Art. 2º Este 
Ato terá efeito a partir de sua publicação. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 01 de 
março de 2023. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI – Presidente. Vereadora MANOELLA 
VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-Presidente. Vereador 
RENATO GESKE - 2º Secretário. 

ATO DA MESA N. 182, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º ALTERAR, em 
conformidade com a Resolução 2.538/2022, do 
nível 3 para o nível 6, o cargo em comissão de 

Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de HIGOR 
JUCELIO ROSARIO, com lotação no Gabinete do 
Vereador Edinon Manoel da Rosa. Art. 2º Este Ato 
terá efeito a partir de sua publicação. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 01 de 
março de 2023. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI – Presidente. Vereador CLAUDINEI 
MARQUES - 1º Vice-Presidente. Vereadora 
MANOELLA VIEIRA DA SILVA - 2ª Vice-Presidente. 
Vereador RENATO GESKE - 2º Secretário. 

ATO DA MESA N. 183, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, DAPHINE BINDER 
TAVARES, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 8, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete da Vereadora Manoella 
Vieira da Silva. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir 
de sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-
Presidente. Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA 
- 2ª Vice-Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA 
SILVEIRA - 1º Secretário. Vereador RENATO GESKE - 
2º Secretário. 

ATO DA MESA N. 184, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, ALEXANDRE BASTOS 
FONTES, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 8, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Ricardo José 
de Souza. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-
Presidente. Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA 
- 2ª Vice-Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA 
SILVEIRA - 1º Secretário. Vereador RENATO GESKE - 
2º Secretário.  

ATO DA MESA N. 185, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
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conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, PATRICIA BORGES 
FURTADO, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 9, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Ricardo José 
de Souza. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-
Presidente. Vereadora MANOELLA VIEIRA DA SILVA 
- 2ª Vice-Presidente. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 186, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, CECILIA CORDOVA 
MACHADO, do cargo em comissão da Assessoria da 
Secretaria Geral, código CMF/DASU, nível 8, do 
Grupo Ocupacional Diretoria e Assessoramento 
Superior, subordinado à Mesa Diretora desta 
Câmara Municipal de Florianópolis. Art. 2º Este Ato 
terá efeito a partir de sua publicação. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 01 de 
março de 2023. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI – Presidente. Vereador CLAUDINEI 
MARQUES - 1º Vice-Presidente. Vereador JOÃO 
LUIZ DA SILVEIRA - 1º Secretário. Vereador RENATO 
GESKE - 2º Secretário. 

ATO DA MESA N. 187, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, FLAVIO AUGUSTO 
STEFFEN VIEIRA, do cargo em comissão da 
Assessoria da Diretoria de Orçamento, 
Planejamento e Execução Financeira, código 
CMF/DASU, nível 7, do Grupo Ocupacional 
Diretoria e Assessoramento Superior, subordinado 
à Mesa Diretora desta Câmara Municipal de 
Florianópolis. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de 
sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. 
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 1º 
Secretário. Vereador RENATO GESKE - 2º 
Secretário. 

ATO DA MESA N. 188, de 01 de março de 2023. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, VIVIANI APARECIDA 
RIBEIRO GOMES DOS PASSOS, do cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, nível 8, do Grupo Ocupacional 
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com lotação 
no Gabinete do Vereador Josimar Pereira. Art. 2º 
Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
01 de março de 2023. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI – Presidente. Vereador 
CLAUDINEI MARQUES - 1º Vice-Presidente. 
Vereador JOÃO LUIZ DA SILVEIRA - 1º Secretário. 
Vereador RENATO GESKE - 2º Secretário. 

ATO DA PRESIDÊNCIA N. 009, de 01 de março de 
2023. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o Ato da Presidência nº 030/2022, 
que estabelece regras, em consonância com a 
Instrução Normativa TC 28/2021, do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, para aplicação 
do e-Sfinge on-line (Sistema de Fiscalização 
Integrada de Gestão), para a inclusão em folha de 
pagamento das movimentações de pessoal deste 
Poder Legislativo, atribuídas, tanto às contratações 
de estágio, quanto a servidores comissionados 
(nomeações, exonerações e alterações de níveis), 
RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o texto dos §§ 1º e 2º, 
do Art. 1°, do Ato da Presidência nº 030/2022, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: § 1º 
Cumpridas às exigências previstas nos incisos deste 
artigo, no período compreendido entre o 1º e o 15 
º dia de cada mês, efetuar-se-á a inclusão, exclusão 
e/ou alteração de nível de servidor comissionado a 
partir da data de publicidade do ato, bem como, 
nos casos de contratação de estágio, 
proporcionalmente aos dias trabalhados, no 
mesmo mês da movimentação. § 2º Se ocorrerem 
após o 15º dia, caracterizando a falta de tempo 
hábil para garantir sua efetiva inclusão dentro do 
mês em curso, tais movimentações serão aplicadas 
no 1º dia útil do mês subsequente ao pagamento 
salarial, o mesmo se aplicando nos casos das 
contratações e rescisões de estágio. Art. 2º Este 
Ato da Mesa entra em vigor na data de sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de março de 2023. Vereador 
JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI – Presidente.  

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2023 - O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 
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II do art. 14, e em cumprimento ao inciso I do art. 
48-A e o §2º do art. 164, todos da Resolução n. 
811, de 2002, ao disposto na Lei Complementar n. 
482, de 2014 - Plano Diretor de Florianópolis e na 
Lei Federal n. 10.257, de 2002 - Estatuto da Cidade, 
e em atendimento ao Requerimento n. 004/2023, 
aprovado pelo Plenário, publica o presente edital 
de AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL no âmbito da 
Câmara Municipal de Florianópolis, para discussão 
do Projeto de Lei Complementar n. 1911/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Complementar n. 482, de 2014 (Plano Diretor de 
Florianópolis) e Consolida seu Processo de 
Revisão”, a ser realizada no dia 13 de março de 
2023, às 18 horas, no Auditório Deputada 
Antonieta de Barros - Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina - rua Doutor Jorge Luz 
Fontes, 310 - Centro. Ficam convidados todos os 
munícipes a participarem da Audiência Pública. As 
inscrições para participação da Audiência Pública 
poderão ser realizadas pelo e-mail 
diretorialegislativacmf@gmail.com ou presencial, 
por meio de ficha de inscrição, iniciando quinze 
minutos antes e se encerrando uma hora após o 
início da audiência pública. Os presidentes ou 
representantes de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade para se 
manifestarem em nome da entidade deverão 
apresentar, para ser anexada ao processo, cópia da 
ata da assembleia de sua posse e/ou procuração 
outorgada pelo presidente ou representante da 
entidade com poderes especiais para tanto, 
conforme dispõe o §7º do art. 336 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. O Projeto de Lei 
Complementar n. 1911/2022, objeto de discussão 
da Audiência Pública, poderá ser acessado 
integralmente no link 
https://www.cmf.sc.gov.br/proposicoes/pesquisa/
0/1/0/87314. Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 24 de fevereiro de 2023.Vereador João Luiz 
Augusto Cobalchini-Presidente 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2023 - O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 e o art. 48A da Resolução n. 811, 
de 03 de dezembro de 2002, publica o presente 
edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no 
âmbito da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO, na data, no local, no horário e assunto 
a seguir relacionados: Data: 22 de março de 
2023.Local: Plenarinho CMF – 1º andar – rua Anita 
Garibaldi, 35 - Centro. Horário: 15 horas. Assunto: 
Discutir a municipalização da Escola Antonieta de 
Barros, em atendimento ao Requerimento n.º 
196/2022, de autoria da vereadora Carla Ayres. 
Câmara Municipal de Florianópolis, em 28 de 

fevereiro de 2023. Vereador João Luiz Augusto 
Cobalchini – Presidente 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2023 - O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 e o art. 48A da Resolução n. 811, 
de 03 de dezembro de 2002, publica o presente 
edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no 
âmbito da COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS 
E URBANISMO, na data, no local, no horário e 
assunto a seguir relacionados: Data: 16 de março 
de 2023. Local: Escola Básica Professora Herondina 
Medeiros Zeferino - servidão Três Marias, 1072 - 
Ingleses do Rio Vermelho. Horário: 19 horas. 
Assunto: Discutir sobre o trânsito no distrito de 
Ingleses do Rio Vermelho. em atendimento ao 
Requerimento n.º 165/2021, de autoria do 
Vereador João Paulo Ferreira (Bericó). Câmara 
Municipal de Florianópolis, em 28 de fevereiro de 
2023.Vereador João Luiz Augusto Cobalchini -
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3391 Florianópolis/SC, quarta-feira, 1 de março de 2023 pg. 38 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário: Carlos Eduardo Neves Avenida Prefeito Osmar Cunha, 77, 7º Andar - Centro - 88015-100– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Contato: informes.dom@pmf.sc.gov.br 
Gerência de Publicações e Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 

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


  
 

 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
 

 

____________________________________________________________________________ 
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Telefone: (48) 3251.6066 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Gabinete do Prefeito 

 

ANEXO I DO DECRETO N. 24.954, DE 2023 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

_____________________, inscrito no CPF nº ____________, matrícula 

____________, ordenador primário do órgão ____________, inscrito no CNPJ nº 

____________, AUTORIZA, a deflagração do processo licitatório 

para,________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ nos termos da documentação que o instruem, declarando ainda que foi 

observada o Decreto nº xxxxxxxxxxxxxx/2023 e que todas as exigências, 

especificações e orçamentos são de responsabilidade deste órgão requisitante, 

ficando à cargo da Secretaria Municipal de Licitações Contratos e Parcerias a função 

de atuar tão somente como interveniente promotora do certame. 

 

Florianópolis, xx de xxxxx de 202x 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/03/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3391

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



  
 

 

Estado de Santa Catarina 
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ANEXO II DO DECRETO N. 24.954, DE 2023 

 

EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1) Fundamentação da contratação, com referência aos estudos técnicos 

preliminares; 

2) Objeto; 

3) Especificações e quantidades do objeto; 

4) Habilitação técnica e financeira se necessária; 

5) Modo e local de execução do objeto; 

6) Condições de recebimento, guarda e armazenamento do objeto; 

7) Formas e critérios de seleção do fornecedor 

8) Critérios de aceitabilidade da proposta; 

9) Exigência de vistoria se necessária e com justificativa; 

10) Prova de conceito se necessária; 

11) Adequação orçamentária completa; 

12) Estimativa do valor da contratação; 

13) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e 

assistência técnica, quando for o caso; 

14) Subcontratação, quando for o caso. Sendo informado a parte do objeto que 

poderá ser subcontratada, bem como percentual; 

15) Fiscalização e gestão do contrato; 

16) Tipo de instrumento contratual e prazo da contratação; 

17) Condições e prazo de pagamentos, com critérios objetivos de medição; 

18) Cronograma físico-financeiro, se for o caso; 

19) Deveres da contratante; 

20) Deveres da contratada; 

21) Sanções e penalidades; 

22) Disposições gerais. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/03/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3391

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062




