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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

LEI N. 10.807, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
ALTERA A LEI N. 5.445, DE 1998, QUE DISPÕE 
SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Faço saber, a todos 
os habitantes do município de Florianópolis, que a 
Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º O art. 3º da Lei n. 
5.445, de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 3º As consignações na folha de 
pagamento dos servidores municipais ativos e 
inativos, são classificadas em: I - compulsórias; e II 
– facultativas. §1º Consignação compulsória é o 
desconto incidente sobre a remuneração do 
servidor por força da lei ou mandado judicial, tais 
como: I - contribuições para o plano de seguridade 
social do servidor; II - contribuições para a 
previdência social; III - as decorrentes de decisões 
judiciais; IV - imposto sobre rendimento do 
trabalho; V - restrições ou indenizações ao erário; 
VI - benefícios e auxílios prestados aos servidores 
municipais pela Administração Pública, previsto em 
lei; VII - mensalidade e contribuição sindical; VIII - 
outros descontos, instituídos por lei; IX - entidades 
de caráter recreativo, associativo e cultural; e X - 
contribuição para plano de assistência à saúde dos 
servidores municipais, incluída a mensalidade e a 
coparticipação. §2º Consignação facultativa é 
desconto incidente sobre a remuneração do 

servidor a seu pedido, tais como: I - contribuição 
em favor de entidades sindicais e de associações de 
classe, nos termos do art. 8º da Constituição 
Federal; II - contribuição em favor de cooperativas; 
III - prestação de compra de imóvel residencial em 
favor de entidade financeira; IV - amortização de 
empréstimos pessoais e financiamentos 
concedidos pelas instituições financeiras públicas 
ou privadas autorizadas a operar pelo Banco 
Central do Brasil; V - amortização de empréstimos 
rotativos mediante cartões de crédito e/ou débito, 
por instituições financeiras autorizada pelo Banco 
Central do Brasil; e VI - pagamento em favor de 
pessoas jurídicas que oferecem produtos e serviços 
contratados pelos servidores, quando conveniadas 
com o Município. §3º Respeitada a definição do 
parágrafo anterior, poderá o Chefe do Poder 
Executivo discriminar, por decreto, os demais tipos 
de consignações facultativas que poderão ser 
lançadas na folha de pagamento. §4º Decreto 
municipal definirá, também, os limites percentuais 
de consignações facultativas e quais entidades 
consignatárias serão admitidas para efeito das 
mesmas.” (NR) Art. 2º O art. 6º da Lei n. 5.445, de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
6º A margem consignável é resultante do valor 
encontrado pela subtração das consignações 
compulsórias da remuneração bruta. Parágrafo 
único. O Poder Executivo regulamentará a 
composição da remuneração bruta do 
servidor.”(NR) Art. 3º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 02 de 
setembro de 2021. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL  

LEI N. 10.806, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS Faço saber, a 
todos os habitantes do município de Florianópolis, 
que a Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: Capítulo I Das 
Disposições Preliminares Art. 1º Ficam 
estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 
165, §2º, da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar Federal n. 101, de 2000, as 
diretrizes orçamentárias do município de 
Florianópolis para o exercício de 2022, 
compreendendo: I - as prioridades e metas da 
administração pública municipal; II - a estrutura e 
organização dos orçamentos; III - as diretrizes para 
a elaboração e execução dos orçamentos do 
Município e suas alterações; IV - as disposições 
relativas à dívida pública municipal; V - as 
disposições relativas às despesas do Município com 
pessoal e encargos sociais; VI - as disposições sobre 
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alterações na legislação tributária do Município; e 
VII - as disposições gerais. Capítulo II Das 
Prioridades e Metas da Administração Pública 
Municipal Art. 2º A elaboração e aprovação do 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 
e a execução da respectiva Lei deverão ser 
compatíveis com as metas fiscais, conforme 
demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante 
desta Lei. Parágrafo único. Integram a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, os Anexos de Metas 
Fiscais e Riscos Fiscais de que trata a Lei 
Complementar Federal n. 101, de 2000 e 
demonstrativos da Lei Federal n. 4.320, de 1964. 
Capítulo III Da Estrutura e Organização dos 
Orçamentos Art. 3º Para efeito desta Lei entende-
se por: I – programa: o instrumento de organização 
da ação governamental visando à concretização 
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; II – 
atividade: um instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das quais resulta 
um produto necessário à manutenção da ação de 
governo; III – projeto: um instrumento de 
programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento 
da ação de governo; IV - operação especial: as 
despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto, e não 
gera contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços; V – subtítulo: o menor nível de 
categoria de programação, sendo utilizado, 
especialmente, para especificar a localização física 
da ação; VI - unidade orçamentária: o menor nível 
da classificação institucional, agrupada em órgãos 
orçamentários, entendidos estes como os de maior 
nível da classificação institucional; VII – 
concedente: órgão ou a entidade da administração 
pública direta ou indireta responsável pela 
transferência de recursos financeiros, inclusive os 
decorrentes de descentralização de créditos 
orçamentários; VIII – convenente: órgão ou a 
entidade da administração pública direta ou 
indireta dos governos federal, estaduais, 
municipais, e as entidades privadas, com os quais a 
administração municipal pactue a transferência de 
recursos financeiros, inclusive quando decorrentes 
de descentralização de créditos orçamentários 
entre órgãos e entidades federais constantes dos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; IX - 
descentralização de créditos orçamentários: a 
transferência de créditos constantes dos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, no 

âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre 
estes; X - receita ordinária: aquelas previstas para 
ingressarem no caixa da unidade gestora de forma 
regular, seja pela competência de tributar e 
arrecadar, seja por determinação constitucional no 
partilhamento dos tributos de competência de 
outras esferas de governo; XI - execução física: a 
autorização para que o contratado realize a obra, 
forneça o bem ou preste o serviço; XII - execução 
orçamentária: o empenho e a liquidação da 
despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar; 
e XIII - execução financeira: o pagamento da 
despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos. 
§1º Cada programa identificará as ações 
necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividades, projetos e operações 
especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bem como as unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da ação. §2º Cada 
atividade, projeto e operação especial identificará 
a função e a subfunção às quais se vinculam, na 
forma do anexo que integra a Portaria n. 42, de 
1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. §3º As 
categorias de programação de que trata esta Lei 
serão identificadas no projeto de lei orçamentária 
e na respectiva Lei por programas e respectivos 
projetos, atividades ou operações especiais, com 
indicação do produto, da unidade de medida e da 
meta física. §4º O produto e a unidade de medida a 
que se refere o constante do Plano Plurianual 
2022/2025. §5º As metas físicas serão indicadas em 
nível de subtítulo e agregadas segundo os 
respectivos projetos, atividades ou operações 
especiais. §6º As atividades com a mesma 
finalidade de outras já existentes deverão observar 
o mesmo código, independentemente da unidade 
executora. §7º Cada projeto constará somente de 
uma esfera orçamentária e de um programa. §8º A 
subfunção, nível de agregação imediatamente 
inferior à função, deverá evidenciar cada área da 
atuação governamental, ainda que esta seja 
viabilizada com a transferência de recursos a 
entidades públicas e privadas. Art. 4º Os 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 
compreenderão a programação dos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos, autarquias, 
inclusive especiais, e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Municipal. Art. 5º Na 
Lei Orçamentária Anual, que apresentará 
conjuntamente a programação dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, em consonância com 
os dispositivos da Portaria n. 42, de 1999, do 
Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria 
Interministerial n. 163, de 2001, a discriminação da 
despesa será apresentada por unidade 
orçamentária, detalhada por categoria da 
programação em seu menor nível, com suas 
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respectivas dotações, especificando a esfera 
orçamentária, de recursos e a especificação das 
destinações de recursos. §1º A esfera orçamentária 
tem por finalidade identificar se o orçamento é 
fiscal (F), da seguridade social (S) ou de 
investimento das empresas estatais (I). §2º Os 
grupos de natureza de despesa constituem 
agregação de elementos de despesa de mesmas 
características quanto ao objeto de gasto, 
conforme a seguir discriminados: I - pessoal e 
encargos sociais - 1; II - juros e encargos da dívida - 
2; III - outras despesas correntes - 3; IV - 
investimentos - 4; V - inversões financeiras - 5; e, VI 
- amortização da dívida - 6. §3º A Reserva de 
Contingência, prevista no art. 19 desta Lei, será 
identificada pelo dígito ‘9’, no que se refere ao 
grupo de natureza de despesa. §4º Nenhuma ação 
poderá conter, simultaneamente, dotações 
destinadas a despesas financeiras e primárias. §5º 
A modalidade de aplicação destina-se a indicar se 
os recursos serão aplicados: I - mediante 
transferência financeira: a) a outras esferas de 
Governo, seus órgãos, fundos ou entidades; ou b) 
diretamente a entidades privadas sem fins 
lucrativos e outras instituições; ou II - diretamente 
pela unidade detentora do crédito orçamentário, 
ou por outro órgão ou entidade no âmbito do 
mesmo nível de Governo. §6º O orçamento fiscal, 
da seguridade social e de investimentos 
discriminará a despesa, no mínimo, por 
modalidade de despesa, conforme art. 15 da Lei 
Federal n. 4.320, de 1964. §7º É vedada a execução 
orçamentária com modalidade de aplicação 
indefinida. §8º As receitas serão escrituradas de 
forma que se identifique a arrecadação segundo as 
naturezas de receita e o identificador de uso, o 
grupo de destinação de recursos e a especificação 
das destinações de recursos. Art. 6º A Mensagem 
que encaminhará o Projeto de Lei do Orçamento 
conterá: I - o quadro demonstrativo da evolução da 
receita arrecadada dos exercícios de 2018 a 2020, 
fixada para 2021 e projetada para 2022, 2023 e 
2024; II - o quadro demonstrativo das estimativas 
de renúncia de receita para o exercício de 2022; III 
- o quadro demonstrativo da evolução da despesa 
segundo a categoria econômica nos exercícios de 
2018 a 2020, fixada para 2021 e projetada para o 
exercício de 2022 a 2024; IV - o quadro da 
composição da despesa por órgão nos exercícios de 
2018 a 2020, fixada para 2021 e projetada para o 
exercício de 2022; e V - o quadro demonstrativo 
das receitas correntes líquidas nos exercícios de 
2018 a 2020, previstas para 2021 e projetada para 
o exercício de 2022.   Capítulo IV Das Diretrizes 
para Elaboração e Execução dos Orçamentos do 
Município e suas Alterações Seção I Das Diretrizes 
Gerais Art. 7º A estimativa da receita e a fixação da 

despesa, constante do projeto de lei orçamentária, 
serão elaboradas a preços correntes do exercício a 
que se refere. Art. 8º A abertura de créditos 
suplementares e especiais dependerá da existência 
de recursos disponíveis para a despesa e será 
precedida de justificativa do cancelamento e do 
reforço das dotações, nos termos da Lei Federal n. 
4.320, de 1964. Art. 9º Na programação da 
despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem 
que estejam definidas as fontes de recursos. Art. 
10. A Lei Orçamentária (LOA) somente contemplará 
dotação para investimentos com duração superior 
a um exercício financeiro se o mesmo estiver 
contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize 
sua inclusão. Seção II Do Equilíbrio entre Receitas e 
Despesas Art. 11. A elaboração do projeto, a 
aprovação e a execução da lei orçamentária serão 
orientadas no sentido de alcançar superávit 
primário necessário para garantir uma trajetória de 
solidez financeira da administração municipal. 
Seção III Do Incentivo à Participação Popular Art. 
12. O projeto de Lei Orçamentária Anual, relativo 
ao exercício de 2022, deve assegurar o controle 
social e a transparência na execução do 
orçamento: I - o princípio do controle social implica 
assegurar a todo cidadão a participação na 
elaboração e no acompanhamento do orçamento, 
por meio de audiências públicas presenciais ou 
virtuais; e II - o princípio de transparência implica, 
além da observação do princípio constitucional da 
publicidade, a utilização dos meios disponíveis para 
garantir o efetivo acesso dos munícipes às 
informações relativas ao orçamento. Art. 13. Será 
assegurada aos cidadãos a participação no 
processo de elaboração e fiscalização do 
orçamento por meio de audiências públicas, de 
comunicado no diário oficial, jornais de grande 
circulação na cidade, da publicidade do material 
apresentado e do formulário padrão para 
encaminhamento das manifestações no site da 
Prefeitura, bem como da disponibilização da 
apresentação da audiência em meio digital de 
grande abrangência. Seção IV Dos Critérios e 
Formas de Limitação de Empenho Art. 14. Na 
ocorrência das circunstâncias estabelecidas no 
caput do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31 da 
Lei Complementar Federal n. 101, de 2000, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo procederão à 
respectiva limitação de empenho e de 
movimentação financeira. §1º O montante da 
limitação a ser procedida por cada Poder referido 
no caput deste artigo será estabelecido de forma 
proporcional à participação de cada um na base 
contingencial. §2º Excluem-se do caput deste 
artigo as despesas que constituem obrigações 
constitucionais e legais do Município como saúde, 
educação, despesas destinadas ao pagamento dos 
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serviços da dívida e de combate a pandemia. §3º 
No caso de limitação de empenhos e de 
movimentação financeira de que trata o caput 
deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas 
abaixo hierarquizadas: I - com pessoal e encargos 
patronais; e II - com a conservação do patrimônio 
público, conforme prevê o disposto no art. 45 da 
Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. §4º Fica 
autorizada a transferência dos valores definidos 
pela limitação de empenhos e de movimentação 
financeira, para a ação 4.906 na unidade 
orçamentária 39.00 - Encargos Gerais do 
Município, antes da abertura da execução 
orçamentária, sob responsabilidade do ordenador 
da pasta. Seção V Da Inclusão de Novos Projetos e 
Conservação do Patrimônio Público Art. 15. 
Observadas as prioridades a que se refere o art. 3º 
desta Lei, a Lei Orçamentária (LOA) ou as de 
créditos adicionais, somente incluirão novos 
projetos e despesas obrigatórias de duração 
continuada, a cargo da Administração Direta e da 
Administração Indireta se: I - houverem sido 
adequadamente atendidos todos os que estiverem 
em andamento; II - estiverem preservados os 
recursos necessários à conservação do patrimônio 
público; III - estiverem perfeitamente definidas 
suas fontes de custeio; e IV - os recursos alocados 
destinarem-se a contrapartidas de recursos 
federais, estaduais ou de operações de crédito, 
com objetivo de concluir etapas de uma ação 
municipal. Seção VI Da Definição das Despesas 
Consideradas Irrelevantes Art. 16. Para os efeitos 
do art. 16 da Lei Complementar Federal n. 101, de 
2000, entendem-se como despesas irrelevantes, 
para fins do §3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, 
para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do 
art. 24 da Lei Federal n. 8.666, de 1993, nos casos, 
respectivamente, de obras e serviços de 
engenharia e de outros serviços e compras. Seção 
VII Da Destinação de Recursos para Entidades 
Públicas e Privadas Art. 17. É vedada a inclusão, na 
Lei Orçamentária (LOA) e em seus créditos 
adicionais, de quaisquer recursos do Município, 
para clubes, associações de servidores a título de 
subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas 
a entidades privadas sem fins lucrativos, de 
atividades de natureza continuada de atendimento 
direto ao público nas áreas de assistência social, 
saúde, educação, esporte e cultura. §1º Para 
habilitar-se ao recebimento de recursos referidos 
no caput deste artigo, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá atender a regulamentação do 
Poder Executivo Municipal. §2º As entidades 
privadas beneficiadas com recursos públicos 
municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à 
fiscalização do Poder Executivo, bem como a 
observância da legislação municipal, estadual e 

federal as quais regem as transferências de 
recursos públicos, com a finalidade de verificar o 
cumprimento de metas e objetivos para os quais 
receberam os recursos. §3º Sem prejuízo da 
observância das condições estabelecidas neste 
artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária 
(LOA) e sua execução, dependerão, ainda de: I - 
publicação, pelo Poder Executivo, de normas a 
serem observadas na concessão de recursos 
públicos, prevendo-se cláusula de reversão no caso 
de desvio de finalidade; e II - identificação do 
beneficiário e do valor transferido no respectivo 
Termo de Parceria. §4º A concessão de benefício 
de que trata o caput deste artigo deverá estar 
regulamentada pelo Poder Executivo Municipal. 
  Seção VIII Da Autorização para Custeio de 
Despesas de Competência da União e do Estado 
Art. 18. A inclusão, na Lei Orçamentária (LOA), de 
transferências de recursos para o custeio de 
despesa de outros entes da Federação somente 
poderá ocorrer em situações que envolvam 
claramente o atendimento de interesses locais, 
atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da 
Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. Seção 
IX Da Destinação de Reserva de Contingência Art. 
19. O Orçamento Municipal para o exercício de 
2022 contemplará recursos para a reserva de 
contingência, até o limite de cinco por cento da 
receita corrente líquida (RCL) prevista, destinados a 
atender os passivos contingentes, os riscos e 
eventos fiscais previstos nos anexos desta Lei, 
dentre outros imprevistos e imprevisíveis, além da 
necessidade da obtenção de resultado primário 
positivo, se for o caso. Parágrafo único. Os recursos 
da reserva de contingência destinados aos riscos 
fiscais, caso não se concretizem até o dia 10 de 
dezembro de 2022, poderão ser utilizados, por ato 
do Chefe do Poder Executivo Municipal para 
abertura de créditos adicionais suplementares de 
dotações com insuficiência de saldo. Seção X Das 
Normas para Controle de Custos e Avaliação de 
Resultado Art. 20. O Poder Executivo realizará 
estudos visando à definição de sistema de controle 
de custos e avaliação de resultados das ações de 
governo. Capítulo V Das Disposições Relativas à 
Dívida Pública Municipal Art. 21. A Lei 
Orçamentária garantirá recursos para pagamento 
da despesa decorrente de débitos refinanciados, 
inclusive com a previdência social. Art. 22. O 
projeto de Lei Orçamentária (LOA) poderá incluir, 
na composição da receita total do Município, 
recursos provenientes de operações de crédito, 
respeitados os limites estabelecidos no inciso III do 
art. 167 da Constituição Federal. V  Art. 23. A 
Lei Orçamentária (LOA) poderá autorizar a 
realização de operações de crédito por antecipação 
de receita, desde que observado o disposto no art. 
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38 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. 
Capítulo VI Das Disposições Relativas às Despesas 
do Município com Pessoal e Encargos Sociais Art. 
24. No exercício financeiro de 2022, as despesas 
com pessoal dos Poderes Executivos e Legislativo 
observarão as disposições contidas nos art. 18, 19 e 
20 da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. 
Art. 25. A adoção das medidas previstas nos §§ 3º e 
4º do art. 169 da Constituição Federal se dará 
conforme os princípios da Administração Pública. 
Art. 26. Se a despesa de pessoal atingir o nível de 
que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei 
Complementar Federal n. 101, de 2000, a 
contratação de hora extra ficará restrita a 
necessidades emergenciais. Art. 27. O Executivo 
Municipal, se necessário, adotará, nesta ordem, as 
seguintes medidas para reduzir as despesas com 
pessoal conforme abaixo: I - redução de horas 
extras; II - exoneração de cargos de comissão; III - 
exoneração de servidores efetivos em cargos de 
comissão; e IV - Plano de incentivo a demissão de 
servidores estáveis. Capítulo VII Das Disposições 
sobre alterações na Legislação Tributária do 
Município Art. 28. A estimativa de receita que 
constará do projeto de Lei Orçamentária (LOA) 
para o exercício de 2022 no ultimo grau de 
classificação. Art. 29. A estimativa da receita citada 
no artigo anterior levará em consideração, 
alteração na legislação tributária, com destaque 
para: I - atualização da planta genérica de valores 
do Município; II - revisão, atualização ou 
adequação da legislação sobre Imposto Predial e 
Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de 
cálculo, condições de pagamento, descontos e 
isenções, inclusive com relação à progressividade 
deste imposto; III - revisão da legislação sobre o 
uso do solo, com redefinição dos limites da zona 
urbana municipal; IV - revisão da legislação 
referente ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza; V - revisão da legislação aplicável ao 
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens 
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis; VI - 
instituição de taxas pela utilização efetiva ou 
potencial de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a sua 
disposição; VII - revisão da legislação sobre as taxas 
pelo exercício do poder de polícia; e VIII - revisão 
das isenções dos tributos municipais, para manter 
o interesse público e a justiça fiscal. V  Capítulo 
VIII Das Disposições Gerais Art. 30. O Poder 
Executivo Municipal poderá alterar as metas e 
prioridades definidas nesta Lei, bem como seus 
Anexos, priorizando-as sempre que houver 
necessidade, aumentando e/ou diminuindo, 
incluindo e/ou excluindo metas, ações e seus 
quantitativos, a fim de compatibilizar as despesas 
orçadas com as receitas estimadas e/ou 

arrecadadas de forma a assegurar o equilíbrio das 
contas públicas, nos termos da Lei Federal n. 4.320, 
de 1964 e da Lei Complementar Federal n. 101, de 
2000. §1º A Lei Orçamentária (LOA) dará 
autorização ao Poder Executivo Municipal a 
recompor dotações orçamentárias com saldos 
insuficientes até o limite de ¼ (um quarto) do 
montante das respectivas dotações, observando o 
inciso I do §8º do art. 120 da Constituição do 
Estado de Santa Catarina. §2º A Lei Orçamentária 
(LOA) dará autorização ao Poder Executivo 
Municipal para a abertura de créditos adicionais 
suplementares e/ou especiais em até ¼ (um 
quarto) do montante total do orçamento previsto 
para 2022, para que possa remanejar dotações 
orçamentárias dos respectivos elementos de 
despesas. §3º A Lei Orçamentária (LOA) dará 
autorização ao Poder Executivo Municipal de 
adequar dotações orçamentárias provenientes de 
recursos vinculados ou de convênios, contratos e 
outros instrumentos de repasse, com saldos 
insuficientes ou ainda não previstos no orçamento, 
a fim de enquadrá-los às novas necessidades por 
meio de créditos adicionais, inclusive com a criação 
de novas fontes de recursos e de novos elementos 
de despesas no limite de ¼ (um quarto) do 
montante total do orçamento previsto para 2022. 
§4º Os recursos oriundos de convênios, contratos 
ou vinculados a qualquer título não previsto no 
orçamento da receita, o seu excesso ou seu 
provável excesso, poderão ser utilizados como 
fonte de recursos para a abertura de créditos 
adicionais suplementares ou especiais. §5º A Lei 
Orçamentária (LOA) para o exercício de 2022 
conterá autorização para o Executivo Municipal 
alterar o orçamento, a fim de compatibilizá-lo 
buscando equilíbrio entre receitas e despesas, nos 
limites estabelecidos neste artigo. §6º A Lei 
Orçamentária (LOA) dará autorização ao Poder 
Executivo Municipal para que altere o Quadro de 
Detalhamento de Despesas (QDD), criando novas 
classificações de despesas quanto à sua natureza, a 
fim de ajustar as necessidades da administração 
municipal. §7º A Lei Orçamentária (LOA) dará 
autorização ao Poder Executivo Municipal para 
reabrir créditos dos saldos de dotações adicionais e 
especiais abertos nos últimos quatro meses de 
2021 para o próximo exercício. §8º A Lei 
Orçamentária (LOA) dará autorização ao Poder 
Executivo Municipal a assinar convênios, contratos, 
acordos e ajustes com os Governos Federal e 
Estadual, por meio de seus órgãos da 
administração direta ou indireta e com a iniciativa 
privada, para a realização de obras ou serviços de 
competência do município de Florianópolis ou não. 
Art. 31. A Câmara Municipal não entrará em 
recesso enquanto não aprovar a Lei Orçamentária 
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(LOA), para o exercício de 2022. Art. 32. São 
vedados quaisquer procedimentos pelos 
ordenadores que viabilizem a execução de 
despesas sem comprovada e suficiente 
disponibilidade de dotação orçamentária e os 
devidos recursos financeiros. Art. 33. Cabe a todo 
vereador apresentar emenda à Lei Orçamentária 
até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a que se 
refere o §7º do art. 88 da Lei Orgânica do 
Município de Florianópolis. Parágrafo único. As 
emendas deverão ser apresentadas conforme a 
classificação da despesa segundo a categoria 
econômica: 3 - Despesas Correntes: R$ 100.000,00 
(cem mil reais) 4 - Despesas de Capital: R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que 15% 
do orçamento de investimentos deve se destinar 
ao setor da saúde, e, 25% ao setor da Educação a 
serem computados no gasto mínimo obrigatório 
dos entes. Art. 34. Em caso de comprovada 
situação de calamidade de grande proporção ou de 
queda de receitas próprias do município fica 
vedado a obrigatoriedade da execução 
orçamentária e financeira das programações a que 
se refere o §7º do art. 88 da Lei Orgânica do 
Município de Florianópolis. Art. 35. As Notas de 
Bloqueio de Processo de Compra garantirão as 
dotações orçamentárias a que se destinam, e, será 
peça indispensável para o início dos processos 
licitatórios e/ou assinatura de contratos/aditivos. 
Art. 36. No caso da ocorrência de despesas 
resultantes da criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações governamentais que 
demandem alterações orçamentárias, aplicam-se 
as disposições contidas no art. 16 da Lei 
Complementar n. 101, de 2000. Art. 37. A Lei 
Orçamentária dará autorização ao Poder Executivo 
Municipal de designar o titular da Secretaria 
Municipal da Fazenda, que por sua vez poderá 
delegar competência ao Superintende de 
Planejamento e Orçamento e/ou Diretor de 
Planejamento e Orçamento, para remanejar por 
portaria do órgão Central do Sistema 
Administrativo de Planejamento e Orçamento, 
dotações orçamentárias entre subações de acordo 
com as definidas no caput do art. 30 e seus 
parágrafos desta Lei. Art. 38. Fica assegurada a 
execução orçamentária nos termos do §6º do art. 
88 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis. 
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 02 de setembro de 
2021. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL (OS ANEXOS DESTA LEI 
ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA).        

DECRETO N. 23.162, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
INCLUI A ALÍNEA “B” AO INCISO X, DO §2º, DO ART. 
1º, DO DECRETO N. 18.454, DE 2018, QUE DESIGNA 
MEMBROS PARA INTEGRAR O FÓRUM MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica do 
Município, RESOLVE: Art. 1º Incluir a alínea “b” ao 
inciso X, do §2º, do art. 1º, do Decreto n. 18.454, 
de 2018, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 1º (...) §2º Outras entidades: X - 
Instituto de Geração de Oportunidades de 
Florianópolis (IGEOF): a) Titular: (...) b) Suplente: 
Guilherme Magalhães Homem.” Art. 2º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 02 de setembro de 2021. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL  

DECRETO N. 23.163, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
INCLUI AS ALÍNEAS “D” E “E” AO INCISO I, DO ART. 
1º DO DECRETO N. 22.920, DE 2021, QUE DESIGNA 
MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO PARA 
FISCALIZAÇÃO DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO 
DE FLORIANÓPOLIS O PREFEITO MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IV, do art. 74 da Lei Orgânica do 
Município, RESOLVE: Art. 1º Incluir as alíneas “d” e 
“e” ao inciso I, do art. 1º do Decreto n. 22.920, de 
2021, que passam a vigorar com as seguintes 
redações: “Art. 1º (...) I – (...) d) Adriana Regina 
Lopes de Andrade, matrícula n. 10811-1 e, e) Evan 
Fabrício da Silveira, matrícula 56624-1” Art. 2º 
Revogar o Decreto n. 23.146, de 2021. Art. 3º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 02 de setembro de 2021. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL  

DECRETO N. 23.164, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
ALTERAR A ALÍNEA “A” DO INCISO IV DO §2º, DO 
ART. 1º, DO DECRETO N. 22.288, DE 2020, QUE 
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM O 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
FLORIANÓPOLIS/SC - GESTÃO 2020/2022 O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo art. 74, da Lei Orgânica do 
município e em conformidade com a Lei n. 8.049, 
de 2009, RESOLVE: Art. 1º Alterar a alínea “a” do 
inciso IV do §2º, do art. 1º, do Decreto n. 22.288, 
de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 1º (...) §2º REPRESENTAÇÃO 
GOVERNAMENTAL: IV – Secretaria Municipal da 
Fazenda: a) Titular: Vinicius de Souto dos Santos; b) 
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Suplente: (...)” Art. 2º Este Decreto entra em vigor 
na data da sua publicação. Florianópolis, aos 02 de 
setembro de 2021. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL  

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - O Prefeito Municipal de Florianópolis, no 
uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal 
nº. 6.700/2005, e em conformidade com o 
Parágrafo 4º, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do 
Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber 
que irá realizar Audiência Pública com o objetivo 
de; Apresentar a Elaboração do Orçamento (LOA) 
para o Exercício de 2022. Data: 24/09/2021 
Horário: 14 horas Local: Plataforma Online Youtube 
Considerando a necessidade de manter as medidas 
de prevenção e combate ao contágio do COVID-19, 
e as determinações das autoridades em saúde 
pública para evitar aglomerações, a apresentação 
da audiência pública será transmitida de forma 
virtual e estará disponível na Plataforma On-line no 
Youtube. O link e o material da audiência serão 
disponibilizados previamente e ficarão disponíveis 
no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis / 
Secretaria da Fazenda. As contribuições, dúvidas e 
demais manifestações sobre o conteúdo da 
apresentação deverão ser encaminhadas para o e-
mail: diorc.sf@pmf.sc.gov.br. Assim, ficam 
convidados todos os munícipes a assistirem a 
apresentação desta Audiência Pública. 
Florianópolis (SC), 24 de agosto de 2021. Gean 
Marques Loureiro - Prefeito Municipal. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA O Prefeito Municipal de Florianópolis, no 
uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal 
nº. 6.700/2005, e, em conformidade com o 
Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber a 
quem interessar que irá realizar Audiência Pública 
Virtual com o objetivo de; Demonstrar e Avaliar o 
Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 2º 
Quadrimestre do Exercício de 2021. Considerando 
a necessidade de manter as  medidas de contenção 
e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), 
e da orientação das autoridades em saúde pública 
para evitar aglomerações, comunicamos que a 
apresentação da audiência será transmitida de 
forma virtual.    Local- Plataforma On-line do 
Youtube. Data – 29/09/2021 Horário - 14 horas 

Desta forma, ficam convidados todos os munícipes 
a participarem desta Audiência Pública pelas Redes 
oficiais da Câmara Municipal de Florianópolis 
Youtube e Facebook.  Florianópolis (SC), 24 de 
agosto de 2021. Gean Marques Loureiro Prefeito 
Municipal. 

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 78/2021 – 1ª 
CÂMARA  –  De ordem do Presidente do Tribunal 
Administrativo Tributário de Florianópolis, Senhor 
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA, faço saber a 
quem possa interessar que, no dia 07/09/2021 às 
08h00m a 1ª Câmara deste Tribunal, em sessão 
ordinária julgará virtualmente, os processos:  Nº: 
78570/2017 Reclamante: MARIA JOSÉ DA SILVEIRA 
PEREIRA Reclamando: Secretaria Municipal da 
Fazenda. Relatora Conselheira: BRUNA AMORIM. 
Procurador: RODRIGO DA SILVEIRA SCHREINER 
PEREIRA CPF 580.038.439-87. Nº: 314/2017 
Reclamante: LUIZ ZAPELINI Reclamando: Secretaria 
Municipal da Fazenda. Relatora Conselheira: 
BRUNA AMORIM. Procurador: ANDRÉ LUIS ARAUJO 
VARELA CPF 003.775.699-09. Nº: 001411/2018 
Reclamante: AMILTON VERGARA DE SOUZA 
Reclamando: Secretaria Municipal da Fazenda. 
Relatora Conselheira: SIDINEIA DELAI ONZI. 
Procurador: --. Nº: 008877/2018 Reclamante: JOSÉ 
NUNES RODRIGUES FILHO Reclamando: Secretaria 
Municipal da Fazenda. Relatora Conselheira: 
SIDINEIA DELAI ONZI. Procurador: --. Nº: 
E003328/2021 Reclamante: SOLANGE DE ABREU 
GARIBA Reclamando: Secretaria Municipal da 
Fazenda. Relator Conselheiro: MARCELO 
MALUCHE. Procurador: SOLANGE DE ABREU 
GARIBA. Florianópolis/SC, 02 de Setembro de 2021. 
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA – Presidente. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/SMA/DSLC/2021 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de veículo automotor novo, do tipo 
utilitário Furgão, para exercer as funções de 
logística e para utilização nos serviços de praia do 
CBMSC – 1º BBM – Florianópolis/SC. Dia 15 de 
setembro de 2021, às 16h30min. Endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 204/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Aquisição de 
materiais operacionais de salvamento em altura, 
destinados à Força Tarefa do 1º Batalhão de 
Bombeiros Militar do CBMSC. Dia 16 de setembro 
de 2021, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/SMA/DSLC/2021 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção predial com o 
fornecimento de peças, materiais e mão de obra, 
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para a conservação e manutenção dos quartéis do 
1º Batalhão de Bombeiros Militar e Postos de 
Guarda Vidas das Praias de Florianópolis. Dia 15 de 
setembro de 2021, às 15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 205/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Aquisição de 
materiais operacionais de combate a incêndio, 
destinados à Força Tarefa do 1º Batalhão de 
Bombeiros Militar do CBMSC. Dia 15 de setembro 
de 2021, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 233/SMS/GAB/2021 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora PERLA SILVEIRA BLEYER, 
matrícula nº 31442-0, para exercer as funções de 
fiscal das Atas de Registro de Preços vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
127/SMA/DSLC/2021, para aquisição de materiais 
de enfermagem e insumos. Art. 2º Esta portaria 
entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 30 de agosto de 2021. Luciano 
Formighieri Secretário Adjunto Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 234/SMS/GAB/2021 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR as servidoras MARIA NAZARÉ GALLOTTI 
MACIEL GOULART, matrícula nº 03957-8 e VALESKA 
MADDALOZZO PIVATTO, matrícula nº 26469-5, 
para exercerem as funções de fiscais das Atas de 
Registro de Preços vinculadas ao Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços nº 132/SMA/DSLC/2021, 
para aquisição de materiais odontológicos. Art. 2º 
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 30 de agosto de 2021. 
Luciano Formighieri Secretário Adjunto Municipal 
de Saúde 

PORTARIA Nº 235/SMS/GAB/2021 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora PRISCILA REGINA VALVERDE, 
matrícula nº 24060-5, para exercer as funções de 
fiscal das Atas de Registro de Preços vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
214/SMA/DSLC/2021, para aquisição de insumos 
laboratoriais. Art. 2º Esta portaria entra em vigor 
na data da sua publicação. Florianópolis, 30 de 
agosto de 2021. Luciano Formighieri Secretário 
Adjunto Municipal de Saúde 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/SMS/GAB/2021 - 
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À 
ELABORAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS PARA OS 
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE FLORIANÓPOLIS. O Secretário de Saúde do 
Município de Florianópolis, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município, c/c o art. 9º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 596/2017, a Lei Complementar 
nº 706/2021 e o Decreto nº 22.918/2021 RESOLVE: 
Art. 1º. REGULAMENTAR os procedimentos 
relativos à elaboração da escala de férias no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, nos 
termos abaixo dispostos. Art. 2º. O usufruto de 
férias dos servidores públicos (estatutários) terá 
início, obrigatoriamente, a partir do segundo dia 
útil do mês (ou qualquer dia posterior) e poderá 
ser de 30 (trinta) dias consecutivos ou poderá ser 
fracionado em dois períodos de 15 (quinze) dias, 
nos termos da Lei Complementar nº 706/2021 e o 
Decreto nº 22.918/2021, de 21 de maio de 2021. 
Parágrafo único. No caso das férias parceladas em 
dois períodos de 15 (quinze) dias, ao efetuar o 
cancelamento de um dos períodos, a chefia 
imediata deverá lançar no sistema de RHWEB o 
novo período caso o servidor já tenha usufruído o 
primeiro período. Art. 3º. Devem ser respeitados 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de exercício 
em cargo para adquirir direito ao primeiro período 
de férias. Parágrafo único. Os períodos de férias 
subsequentes referentes ao Art. 1º só poderão ser 
usufruídos após o cumprimento de 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias de exercício anualmente a 
contar da data de admissão, sendo vedado o 
usufruto de férias em data anterior à data em que 
o servidor completa o ano trabalhado na Prefeitura 
Municipal de Florianópolis. Art. 4º. A todos os 
servidores estatutários fica vedado o acúmulo de 
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dois períodos de férias, podendo ser agendadas de 
forma compulsória pela Secretaria Municipal de 
Administração. Art. 5º. O usufruto de férias para 
empregados públicos (agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias) serão de 
30 (trinta) dias corridos e devem iniciar 
obrigatoriamente no segundo dia útil após o 
pagamento do salário, desde que não seja uma 
sexta-feira. § 1º. Os empregados públicos não 
poderão acumular 02 (dois) períodos aquisitivos de 
férias, devendo o período a vencer ser agendado 
até o mês anterior do próximo período aquisitivo 
vincendo (um ano e onze meses).§ 2º. A 
quantidade de dias de férias poderá ser reduzida 
caso o empregado público possua faltas 
injustificadas no período conforme Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Art. 6º. O usufruto das 
férias poderá ser interrompido, a qualquer tempo 
no decorrer das férias, desde que usufruídas no 
mínimo 15 (quinze) dias, por necessidade 
imperiosa de serviço, mediante requerimento 
justificado da chefia imediata do servidor, 
formalizado por comunicação interna a ser 
encaminhada à Assessoria em Gestão de Pessoas. 
Parágrafo único. Ao solicitar a interrupção das 
férias, a chefia imediata deve informar no mesmo 
documento o período no qual o servidor gozará os 
dias de saldo das férias, para ser submetida à 
autorização do titular da Secretaria Municipal de 
Administração. Art. 7º. Os servidores que, por 
motivo de licenças concedidas pela Gerência de 
Perícia Médica, iniciadas antes do período das 
férias, não puderem usufruí-las no mês solicitado, 
fica assegurado o direito ao usufruto em período 
posterior, observado os artigos desta Instrução, 
mediante a solicitação de alteração ou 
cancelamento por meio do Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (RHWeb). Parágrafo único. Nos 
casos em que a servidora estiver usufruindo de 
férias no momento da gestação e ocorrer o 
nascimento do filho, as férias poderão ser 
suspensas para usufruto da licença gestação a 
partir da data de nascimento da criança, ficando os 
dias a gozar pendentes para usufruto em período 
posterior mediante solicitação pelo sistema 
RHWeb. Art. 8º. Para a concessão de férias deverá 
ser observado o número de servidores ativos da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis lotados em 
cada órgão, limitado, obrigatoriamente, na 
proporção de 15% (quinze por cento). § 1º. São 
servidores ativos da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis os concursados, temporários, 
comissionados e empregados públicos. § 2º. Ficam 
excluídos da proporcionalidade os servidores com 
exercício casado (odontólogos e auxiliares de 
saúde bucal/técnicos em higiene dental), em 
Centros de Saúde com apenas 1 (uma) vaga para 

férias. Art. 9º. Deve ser observada a necessidade 
de serviço e que a cota mensal de servidores em 
férias da unidade ou do setor não ultrapasse 15%. 
Quando o número de servidores exceder ao limite, 
de 15% mensal, os critérios para concessão 
deverão respeitar a seguinte ordem: Rotatividade 
(terão preferência servidores que não tiveram 
férias iniciadas no respectivo mês pleiteado nos 
dois anos anteriores); Assiduidade (terão 
preferência os servidores com menor número de 
faltas injustificadas nos últimos 12 meses); Maior 
número de dependentes menores de 14 (quatorze) 
anos de idade, comprovada através de certidão de 
nascimento, tendo como referência a data 
(mês/ano) do pleito das férias; Maior tempo de 
serviço público municipal (considerando a data de 
admissão da matrícula atual na Prefeitura 
Municipal de Florianópolis). Art. 10º. As chefias 
imediatas definirão as escalas de férias mediante 
acordo com cada servidor e a equipe de modo 
geral, observada a manutenção da produtividade e 
da eficiência dos serviços realizados, considerando 
o interesse da administração pública, adotando 
critérios de rotatividade, principalmente nos meses 
mais concorridos, para que todos os interessados 
possam ser contemplados. Parágrafo Único. Deverá 
ser encaminhado por e-mail a Assessoria de Gestão 
de Pessoas o relatório de férias gerado pelo 
sistema RHWeb mensalmente e assinado pela 
chefia imediata com anuência dos distritos ou 
gerências/diretorias, até o 2º (segundo) dia útil do 
mês anterior ao mês de agendamento das férias. 
Art. 13º. O servidor poderá solicitar, com anuência 
da chefia imediata, a inclusão, alteração, ou 
cancelamento do período das férias, que deverá 
ser incluso pela chefia imediata no Sistema de 
Gestão de Recursos Humanos (RHWeb). § 1º. O 
prazo para inclusão/alteração/cancelamento de 
férias dos servidores (concursados, temporários e 
comissionados) da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, empregados públicos e servidores 
cedidos da SES e Ministério da Saúde será até o 1º 
(PRIMEIRO) dia útil do mês anterior ao mês de 
agendamento das férias. § 2º. A chefia imediata 
deverá observar as condições previstas nesta 
Instrução Normativa e nos comunicados referentes 
aos prazos de lançamento de férias que serão 
emitidos pela Assessoria em Gestão de Pessoas. 
Art. 14º. As férias poderão ser 
alteradas/canceladas, nos casos de extrema 
necessidade de serviço, no máximo de 02 (duas) 
vezes para cada período aquisitivo, com exceção 
das situações previstas nos termos do art. 89 da Lei 
Complementar CMF nº 063/2003. Art. 15º. No 
período de usufruto de férias é vedada ao servidor 
a realização de Horas-Extras, Horas Plantão ou 
Indenização de Sobreaviso. Art. 16º. Para 
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concessão de Férias, deve ser observada a 
programação anual de Licença Prêmio, ou seja, não 
será permitido o gozo das Férias anteriormente ou 
posteriormente à Licença Prêmio, exceto em caso 
de processo de aposentadoria recomendado pela 
Secretaria de Administração ou Licença Gestação. 
Art. 17º.  Todos os prazos estabelecidos nesta 
Instrução Normativa deverão ser rigorosamente 
respeitados, salvo em casos excepcionais. Art.  18º. 
Fica revogada a Instrução Normativa nº 
001/SMS/GAB/2016. Art. 19º. Esta Instrução 
Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 31 de agosto de 2021. 
CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA Secretário 
Municipal de Saúde 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

PORTARIA Nº 048/SMI/2021 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, R E S O L V E: Designar o Engenheiro 
Paulo César Carvalho Machado – matricula nº 961 
e o Técnico de Estradas Amarildo Osvaldo Forte - 
Matrícula 53505-2, e como substituta a Engenheira 
Isabel Cristina de Jesus – matrícula 41.480-8, para 
acompanhamento e fiscalização da pavimentação e 
drenagem da Servidão Caminho das Rosas, 
Servidão Walter Henrique Leopoldo Hoeschi, 
Servidão Firmino Carlos Vieira, Servidão Aparício 
Ramos Cordeiro, Servidão Decanor Manoel Peixoto 
– BAIRRO - Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SC, 
conforme contrato nº 434/SMI/2020, firmado com 
esta Secretaria. Florianópolis, 01 de setembro de 
2021. ENGº VALTER JOSÉ GALLINA - Secretário 
Municipal de Infraestrutura. 

PORTARIA Nº 049/SMI/2021 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, R E S O L V E: Designar o Engenheiro 
Marco Aurelio Sacenti matricula nº 56064-2 para 
auxiliar o Eng: Rafael Fernando Sversutti – 
matricula nº 33807 - 9, no acompanhamento e 
fiscalização das obras de Manutenção e 
Recuperação Emergencial de Pavimentação 
Asfáltica com CBUQ nas vias Públicas do Município, 
nas regiões afetadas pelas chuvas intensas 
ocorridas na região continental - conforme 
Contrato nº 610/FMSB/2021, firmado com esta 
Secretaria.. Florianópolis, 01 de Setembro de 2021. 
ENGº VALTER JOSÉ GALLINA - Secretário Municipal 
de Infraestrutura. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA ALT Nº 01843/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
23/08/2021, a Portaria nº LAP 00028/19 de 
21/08/2019 de Ruth Mary Pereira dos Santos, 
matrícula nº 35972-6 para atuar no(a) Ebm Inten 
Aricomedes da Silva (344218) , referente ao 
período que passa a ser de 23/08/2021 a 
20/01/2022 por determinação judicial proced. 
5012380-16.2021.8.24.0090/sc Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 31 de agosto de 2021. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00888/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Sandra Mara Correia Lopes, matrícula nº 11946-6, 
Auxiliar de Servicos (0101), lotada no(a) Neim 
Monsenhor Frederico Hobold (343204), para atuar 
no(a) Neim Costeira do Pirajubae (343352) com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no 
período de 02/09/2021 a 31/12/2021, para ocupar 
uma classe-vaga .. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 30 de 
agosto de 2021. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00889/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar o servidor 
Tarcisio da Silva, matrícula nº 23058-8, Auxiliar de 
Sala (0816), lotado no(a) Neim Orisvaldina Silva 
(343320), para atuar no(a) Neim Canto da Lagoa 
(343307) com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais, no período de 30/08/2021 a 
30/09/2021, para ocupar uma classe-vaga para 
atuar na direção. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 30 de 
agosto de 2021. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 479/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das suas atribuições,  
resolveu: Art. 1º Autorizar o afastamento da 
servidora Patrícia Cavalcante, matrícula no 22119-
8, lotada na Diretoria de Gestão Escolar, no dia 6 
de setembro de 2021, por estar em compensação 
de horas excedentes por expediente além da 
jornada de trabalho. Art. 2º Esta Portaria entra em 
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vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 01 
de setembro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 495/2021 - Institui Comissão de 
Planejamento e Organização do X Congresso de 
Educação Básica – COEB 2022.  O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições,  resolve: Art. 1º Instituir Comissão de 
Planejamento e Organização do XI Congresso de 
Educação Básica – COEB 2022, que será promovido 
pela Secretaria Municipal de Educação em 
fevereiro de 2022.  Art. 2º Designar os 
servidores Maurício Fernandes Pereira, matrícula 
nº 39443-2; Fabrícia Luiz Souza, matrícula 15829-
1; Luciane Volken, matrícula nº 29196-0; Nivia 
Barros Escouto, matrícula, 329240  Anésia Maria 
Martins Furtado, matrícula nº31291-6; Aniare 
Flores Minussi Dutra, matrícula 27008-3, Juliane 
Dias Tomasi, matrícula 30855-2  Juliana de Abreu 
Evangelista, matrícula 167355 Bruna Aline Farias, 
matrícula 43258-0 Débora Schutz, matrícula nº 
25850-4; Simone Cristiane Silveira Cintra, 
matrícula, 330914  Dirce Guerres Zucco, matrícula, 
222542 Sandra Regina Pires, matrícula nº 15188-
2; Raquel Regina Zmorzenski Valduga Schöninger , 
matrícula nº 26363-0; Ana Paula Felipe, matrícula 
nº 24834-7;  Alexandre Pistoia Saydelles, matrícula 
203238  Sônia Santos Lima de Carvalho, matrícula 
nº 13104-0; Tamelusa Cecatto do Amaral, 
matrícula nº 22956-3; Lisandra Invernizzi, 
matrícula, 216895  Rodrigo Cantos Savelli Gomes, 
matrícula, 274011  para, sob a presidência do 
primeiro e coordenação da terceira, comporem a 
Comissão de planejamento e organização do 
Congresso de Abertura do Ano Letivo de 2022.  Art. 
3° Compete à Comissão: I - planejar, organizar e 
gerenciar as atividades necessárias para a 
realização do evento, reunir-se periodicamente 
para deliberação e organização de ações; II - definir 
a temática e programação do evento; III - 
estabelecer parcerias que contribuam para a 
realização do evento; IV - criar estratégias de 
divulgação do evento; V- planejar a logística do 
evento; VI - produzir os Anais; VII - realizar a 
avaliação do evento e produzir o relatório 
final.  Art. 4º Os membros participantes da 
comissão exercerão as atividades, consideradas 
prestação de serviço público relevante, sem 
prejuízo das funções que ocupam, e não farão jus a 
qualquer espécie de gratificação ou remuneração 
especial. Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.  Florianópolis, 02 de 
setembro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 
(CONSULTAR ANEXO AO FINAL DESTA EDIÇÃO) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 672/SME/2021; 
Objeto: Fornecimento de colchonete de espuma 
para as Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Florianópolis/SC; Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 267/SMA/DSLC/2021; Contratada: 
MERCANTT COMERCIAL EIRELI – EPP; Valor: O 
valor global estimado da presente ATA é de R$ 
47.805,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinco 
reais); Vigência: O prazo de vigência da presente 
ATA será de 12 (doze) meses, contado a partir da 
data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
2.348 / 2.337; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 / 
4.4.90.52 e nas Fontes de Recursos: 81 e 06; Data 
de Assinatura: 24/08/2021; Nome das partes que 
assinaram: Pela Secretaria Municipal de Educação, 
o Sr. Maurício Fernandes Pereira, e pela empresa, o 
Sr. Ian Fabiano Borraz. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 674/SME/2021; 
Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios menos 
perecíveis; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
212/SMA/DSLC/2021; Contratada: BRUTHAN 
COMERCIAL LTDA – EPP; Valor: O valor global 
estimado da presente ATA é de R$ 1.145.151,25 
(um milhão, cento a quarenta e cinco mil, cento e 
cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); 
Vigência: O prazo de vigência da presente ATA será 
de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva ATA, não podendo ser 
prorrogada; Dotação: Atividade: 2.060 / 2.362 / 
2.365 / 2.927; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 e na 
Fonte de Recursos: 81 e 1.043; Data de Assinatura: 
24/08/2021; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Educação, o Sr. Maurício 
Fernandes Pereira, e pela empresa, o Sr. Edu 
Mansur Godinho. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 073/SEMAS/2021 - NOMEIA A 
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -2022 a 2025 - 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso de suas atribuições, e com fundamento no 
que dispõe a Portaria N. 19.258/2018 com base na 
Lei Complementar N. 706/2021. CONSIDERANDO o 
art. 30 da Lei Orgânica de Assistências Social – 
LOAS de que trata a condição para os repasses 
financeiros, aos municípios, estados e distrito 
federal, a efetiva instituição e funcionamento de:I – 
Conselho de Assistência Social, de composição 
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paritária entre governo e sociedade civil; II – Fundo 
de Assistência Social, com orientação e controle do 
respectivo Conselho; III – Plano de Assistência 
Social. CONSIDERANDO o art. 18 da Norma 
Operacional Básica – NOBSUAS, que define o Plano 
como instrumento de planejamento estratégico 
que organiza, regula e norteia a execução da PNAS 
na perspectiva do SUAS. RESOLVE: Art. 1° - 
Designar a comissão responsável pela elaboração 
do Plano Municipal de Assistência Social  composta 
das seguintes pessoas:I-Taiza Estela Lisboa Carpes-
Diretoria de Gestão do SUAS Titular. II- Renata 
Vieira- Diretoria de Gestão do SUAS Suplente. III- 
Juliana Rocha Pires- Diretoria de Proteção Social 
Básica Titular. IV- Cláudia Regina Poffo- Diretoria 
de Proteção Social Básica Suplente. V- Flávia 
Antunes da Silva-  Diretoria de Proteção Social 
Especial Titular. VI- Camila Daiana Ferreira da Silva- 
Diretoria de Proteção Social Especial Suplente. VII- 
Mary Kazue Zanfra- Conselho Municipal de 
Assistência Social Titular. VIII- Heloisa Alvez Soares- 
Conselho Municipal de Assistência Social Suplente. 
IX- Aline Evanise Jordão- Conselho Municipal de 
Assistência Social Titular. X- Paulo Rogério dos 
Santos Ferreira- Conselho Municipal de Assistência 
Social Suplente. Art 3º. Os trabalhos desenvolvidos 
pelos membros ora nomeados serão considerados 
serviços públicos relevantes, dos quais não fazem 
jus ao recebimento de gratificação ou qualquer 
espécie de vantagem pecuniária em razão do 
exercício das suas funções. Art 4º. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 01 de Setembro de 2021.  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/SEMAS/2021 (FAMÍLIA ACOLHEDORA) - O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS,  através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
(PMF/SEMAS), no uso de suas atribuições, torna 
público EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/SEMAS/2021, objetivando a seleção pública de 
Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, 
regularmente constituída, para fins de futura 
celebração de parceria, com duração certa e em 
regime de mútua cooperação, visando a execução, 
na esfera territorial do Município de Florianópolis, 
do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 
destinado ao atendimento  de crianças  e/ou  
adolescentes  de  ambos  os  sexos,  afastadas  do  
convívio  familiar  em  medida  protetiva por 
determinação  judicial em função de  risco  pessoal  
e  social, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente –ECA (Lei nº 8.069/90), de forma 
compartilhada, complementar e integrada aos 
serviços socioassistenciais próprios da gestão 
pública municipal. Os recursos destinados à 
implantação do Serviço objeto deste Edital, que 

equivalem à até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) do valor total acima estabelecido 
correrão à Conta do Orçamento: FUNDO 
MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, PROJETO ATIVIDADE 2979 e 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.50.41.00.00.00.00.0900 – Contribuições -  
Fonte 900 e os recursos destinados à execução do 
Serviço objeto deste Edital, que equivalem à até R$ 
370.388,25 (trezentos e setenta mil, trezentos e 
oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) 
correrão à Conta do Orçamento: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO 
ATIVIDADE: 2029 e ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais -  
Fonte 80. O período de inscrição/envio das 
propostas será de 02 de setembro de 2021 à 02 de 
outubro de 2021, através do endereço eletrônico 
https://investidor.bussolasocial.com.br/assistencia
socialfloripa/editais/familia_acolhedora_2021.  
Florianópolis, 01 de setembro de 2021. Maria 
Cláudia Goulart da Silva - Secretária Municipal de 
Assistência Social. (CONSULTAR EDITAL NA 
ÍNTEGRA NO FINAL DESTA EDIÇÃO). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

PORTARIA Nº 12/SMSP/GMF/CGM/2021, O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
no uso das suas atribuições legais conforme 
previsão no art. 169, II, e art. 192 da Lei 
Complementar CMF Nº 063/2003, de 23 de 
outubro de 2003 - Estatuto do Servidor Público 
Municipal, RESOLVE: Art. 1º. DETERMINAR O 
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA, 
de acordo com o apurado no Processo nº 
200/SMSP/GMF/CGM/2021, instaurado pela 
portaria n° 1/SMSP/GMF/CGM/2021, publicada em 
Diário Oficial Eletrônico do dia 8 de março de 2021 
e conforme DECISÃO Nº 3/SMSP/GMF/CGM/2021. 
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data da 
sua publicação. Florianópolis, 31 de agosto de 
2021. CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES 
JÚNIOR, Secretário Municipal de Segurança Pública 

COMUNICADOS -  A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e a Superintendência de Serviços 
Públicos no uso de suas atribuições e de acordo 
com a legislação vigente, COMUNICA a publicação 
da lista de SORTEADOS referentes ao EDITAL 
011/PMF/SMSP/SUSP/2020 para COMÉRCIO 
AMBULANTE DE PICOLÉ E SORVETE EM CARRINHO 
e demais documentos administrativos: Lista de 
interessados com número de sorteio e link de 
resultado, Lista final com as vagas contempladas 
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por interessado, Lista Vagas x Interessados e Lista 
Número de sorteio. Essa relação dos sorteados e 
demais documentos, poderão ser consultados no 
anexo desta edição e no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis no endereço: 
http://www.pmf.sc.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
Nº 001/SMMA/2021 - Que entre si celebram o 
Município de Florianópolis, por intermédio da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, doravante 
denominada SECRETARIA, e a Empresa Greenpolis 
Tecnologias Sustentáveis Eireli, doravante 
denominada EMPRESA. Objeto: O presente termo 
de cooperação tem por objeto o fornecimento de 
dispositivos para a redução do consumo de 
combustível e de emissão de gases do efeito estufa 
pela frota da Secretaria, conforme Anexo I deste 
Termo de Cooperação Técnica. Data de assinatura: 
01 de setembro de 2021. Assinaturas: Fábio Gomes 
Braga pela SECRETARIA e Heráclito Inácio Ribas 
pela EMPRESA. ANEXO I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 

URBANO  

PORTARIA N.073/SMPU/2021 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 
URBANO, no uso das suas atribuições que lhe 
conferem o art. art. 9º, III da Lei Complementar nº. 
596/2017 c/c inciso I do art. 82 da Lei Orgânica do 
Município de Florianópolis, RESOLVE Art. 1º. 
Prorrogar Art. 8º da Portaria N 
007/SMPU/GABV/2021 por 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da data de publicação desta portaria. 
Art. 2º O Art. 4º da Portaria nº 007/SMPU/2021 
passa a vigorar com a seguinte redação: A análise 
da solicitação de cadastro da instituição de ensino 
será realizada pelo Departamento de Atendimento 
ao Cidadão, com prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, a partir do recebimento dos documentos, e 
com emissão de parecer técnico endereçado ao 
Secretário da pasta para as devidas providências.  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data 
de sua publicação.MICHEL DE ANDRADO 
MITTMANN - Secretário Municipal de Mobilidade e 
Planejamento Urbano. 

PORTARIA N. 074/SMPU2021 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 

URBANO, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o inciso II, do art. 82, da Lei Orgânica do 
Município e inciso III, do art. 8º, III da Lei 
Complementar nº. 706/2021, RESOLVE Art. 1º. 
DESIGNAR  o servidor JULIANO CHRISTIAN TEIXEIRA 
com a matrícula 31705-5, ocupante do cargo de 
Diretor de Planejamento e Fiscalização, para 
exercer as atribuições como Fiscal do Contrato               
n° 677/SMMPU/2021, cujo objeto: é a Contratação 
emergencial e temporária para transportes regular 
lacustre de passageiros entre o bairro Costa da 
Lagoa e o Bairro Lagoa da Conceição.Caberá ao 
fiscal com a supervisão do Secretário Adjunto da 
pasta o controle e determinação no quadro de 
horário, análise de demanda, análise de relatório 
de viagens, controle de arrecadação e 
determinação de Ordens de Serviços. Art. 2º. Esta 
portaria entra em vigor na data de publicação. 
MICHEL DE ANDRADO MITTMANN - Secretário 
Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 679/FMS/2021; 
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem e 
insumos, para atendimento das necessidades da 
Rede da Secretaria Municipal de Saúde; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 127/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI – 
EPP; Valor: O valor global estimado da presente 
ATA é de R$ 1.193.462,50 (um milhão, cento e 
noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta centavos); Vigência: O prazo de 
vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, 
contado a partir da data da publicação da 
respectiva ATA, não podendo ser prorrogada; 
Dotação: Unidade Orçamentária/Bloco: 35.02 – 
Atenção Básica e Especializada em Saúde; 
Atividade: 4.176 – Gestão de Materiais e Serviços; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de 
Consumo e nas Fontes de Recurso: 0082 – R$ 
298.365,62 / 4.011 – R$ 298.365,62. Atividade: 
4.177 – Gestão de Materiais e Serviços; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 0082 – R$ 298.365,63 / 4.012 – 
R$ 298.365,63; Data de Assinatura: 25/08/2021; 
Nome das partes que assinaram: Pelo Fundo 
Municipal de Saúde, o Sr. Carlos Alberto Justo da 
Silva, e pela empresa, o Sr. Renan Diego Rodrigues 
Salla. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/FMS/2021; 
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem e 
insumos, para atendimento das necessidades da 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3022 Florianópolis/SC, quinta-feira, 2 de setembro de 2021 pg. 14 
 

 

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

pg. 14 
 

Rede da Secretaria Municipal de Saúde; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 127/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: BMH PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA; Valor: O valor global 
estimado da presente ATA é de R$ 50.625,00 
(cinquenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais); 
Vigência: O prazo de vigência da presente ATA será 
de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva ATA, não podendo ser 
prorrogada; Dotação: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.02 – Atenção Básica e 
Especializada em Saúde; Atividade: 4.176 – Gestão 
de Materiais e Serviços; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo e nas Fontes de 
Recurso: 0082 – R$ 12.656,25 / 4.011 – R$ 
12.656,25. Atividade: 4.177 – Gestão de Materiais 
e Serviços; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – 
Material de Consumo; Fonte de Recurso: 0082 – R$ 
12.656,25 / 4.012 – R$ 12.656,25; Data de 
Assinatura: 26/08/2021; Nome das partes que 
assinaram: Pelo Fundo Municipal de Saúde, o Sr. 
Carlos Alberto Justo da Silva, e pela empresa, o Sr. 
Vitor Alexandre Tormena Duarte. 

EXTRATO DE CONTRATO N° 657/FMS/2021; 
Objeto: A contratação de entidades públicas, 
filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços 
de saúde para realização de Procedimento em 
Cardiologia, conforme descrição na tabela de 
“Procedimentos, Medicamentos, Órteses e 
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema 
Único de Saúde - SUS”, disponível por meio do 
SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais (OPM); Número e 
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade de 
Licitação nº 328/SMA/DSLC/2021; Contratada: SOS 
CÁRDIO CLÍNICA MÉDICA LTDA; Valor: O valor 
mensal estimado será de R$ 24.710,00 (vinte e 
quatro mil, setecentos e dez reais), apurado 
mediante a aplicação dos critérios técnicos 
descritos no Edital de Chamada Pública n° 
005/2021/SMS/PMF, neste Contrato e respectivo 
Plano Operativo Anual; O valor total estimado do 
Contrato será de R$ 123.550,00 (cento e vinte e 
três mil, quinhentos e cinquenta reais), apurado 
mediante a aplicação dos critérios técnicos 
descritos no edital de Chamada Pública n° 
005/2021/SMS/PMF; Vigência: O prazo do 
Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 
2021, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por meio de Termos Aditivos, 
conforme art. 57 da Lei 8666/93; Dotação: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.03 – Média e Alta 
Complexidade; Funcional: 10.302.0102 – 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Atividade: 

4.178 – Gestão de Parcerias e Contratualizações da 
Atenção Especializada; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ e nas 
Fontes de Recursos: 082 – R$ 93.773,70 / 4.012 – 
R$ 29.776,30; Data de Assinatura: 18/08/2021; 
Nome das partes que assinaram: Pelo Fundo 
Municipal de Saúde, o Sr. Carlos Alberto Justo da 
Silva, e pela empresa, o Sr. Tarcis Sawale El 
Messane e a Sra. Fernanda Benhardt Lima. 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 54/2021–- 
Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento emergencial de medicamento 
clopromazina 5mg/ml – ampola 5ml.Número e 
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação nº 
392/SMA/DSLC/2021.Contratada: Cristália 
Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., CNPJ nº 
44.734.671/0001-51.Valor: R$367,50 (trezentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta 
centavos).Contratante:Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde; Nome de quem 
assinou: Luciano Formighieri. 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2021–- 
Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento emergencial de medicamento glicose 
50% injetável – ampola 10ml.Número e 
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação nº 
388/SMA/DSLC/2021.Contratada: Medilar 
Importação e  Distribuição de Produtos Medico 
Hospitalares SA, CNPJ nº 07.752.236/00001-
23.Valor: R$635,60 (seiscentos e trinta e cinco 
reais e sessenta centavos).Contratante:Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde; 
Nome de quem assinou: Luciano Formighieri. 

FUNDO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/SMA/DSLC/2021 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada, 
para prestação de serviços continuados de 
manutenção do sistema de drenagem, através de 
limpeza mecânica em galerias, ramais, poços de 
visita, tubos e conexões, para atendimento as 
demandas da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura através do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis/SC. Dia 16 de setembro de 2021, às 
16h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

DECISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - PUBLICAÇÃO 016/2021 – A 
Superintendente da Fundação Municipal do Meio 
Ambiente de Florianópolis – FLORAM, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei n°4.645, 
de 21 de junho de 1995, torna público o resultado 
dos julgamentos dos Processos Administrativos 
referente aos Autos de Infrações Ambientais por 
esta fundação. O inteiro teor da decisão está 
disponível no respectivo Processo Administrativo 
no setor do protocolo da FLORAM endereço: Rua 
Quatorze de Julho, n° 375, Estreito – Florianópolis, 
até 20(vinte) dias após a publicação.(Anexo ao 
final da edição) 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 315-2021 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 706/2021 e pelo Decreto Municipal Nº 
22.569, e considerando a cláusula 51ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho vigente, RESOLVE: Art. 1º - 
Acatar o pedido de retorno antecipado da licença 
sem remuneração da empregada JESSIKA PEREIRA 
JOÃO MIRANDA- matrícula 7506. Art. 2º- Colocar a 
empregada JESSIKA PEREIRA JOÃO MIRANDA- 
matrícula 7506 à disposição da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. Art. 3º Fixar a 
vigência desta portaria a partir de 01 de setembro 
de 2021. Florianópolis,  01 de setembro de 2021.  
Valter José Gallina-Diretor Presidente  

PORTARIA Nº 316-2021 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e considerando a 
necessidade de acompanhamento e controle das 
atividades e processos desenvolvidos pela 
Autarquia de Melhoramentos da Capital, RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar a composição da Comissão 
Permanente de Controle Interno, intituida pela 
Portaria 459/2020, passando a ser formada pelo 
seguintes empregados: 

Função Matrícula Nome 

Membro 25024 Roberto Augusto Carvalho Lajus 

Membro 7752 Jenniffer Silveira 

Membro 7968 Gustavo Panicali 

Membro 8406 Geovanka Martins Pereira 

Art. 2º - Fixar a vigência desta portaria a partir da 
data de sua publicação. Florianópolis, 01 de 
setembro de 2021.   Valter José Gallina-Diretor 
Presidente  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 0359/2021 O SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FLORIANÓPOLIS - 
IPREF, no uso de suas atribuições concedidas pelo 
disposto no art. 86, inciso I, alínea “i” da Lei 
Complementar 706/2021, e considerando o que 
consta no processo nº 001827/2016. RESOLVE: Art. 
1º RETIFICAR a Portaria n. 00104/2021 que 
concedeu a aposentadoria a VANIA MARIA DE 
SOUZA ROUSSENQ, nos seguintes termos: ONDE SE 
LÊ: “... Aposentar por tempo de contribuição e 
idade a servidora VÂNIA MARIA DE SOUZA 
ROUSSENQ...”. LEIA-SE: “... Aposentar por tempo 
de contribuição e idade a servidora VANIA MARIA 
DE SOUZA ROUSSENQ...”. Art. 2º Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 30 de agosto de 2021. ALECSANDRO 
DE SOUZA BARRETO Chefe de Benefícios LUÍS 
FABIANO DE ARAUJO GIANNINI Superintendente 

PORTARIA Nº 00360/2021 O SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 86, inciso I, alínea 
“i” da Lei Complementar 706/2021, e considerando 
o que consta no processo nº 002650/2020. 
RESOLVE: Art. 1º RETIFICAR a Portaria n. 
0088/2021 que concedeu a aposentadoria a TANIA 
NADIR DA LUZ, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: 
“... Aposentar por tempo de contribuição e idade a 
servidora TÂNIA NADIR DA LUZ...”. LEIA-SE: “... 
Aposentar por tempo de contribuição e idade a 
servidora TANIA NADIR DA LUZ...”. Art. 2º Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 30 de agosto de 2021. ALECSANDRO 
DE SOUZA BARRETO Chefe de Benefícios LUÍS 
FABIANO DE ARAUJO GIANNINI Superintendente 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEMAS/2021 

 

O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social (PMF/SEMAS), no uso de suas atribuições, torna público EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SEMAS/2021, para a seleção de Organização da 

Sociedade Civil (OSC), interessada em, através da celebração de parceria,executar, 

na esfera territorial do Município de Florianópolis, Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora de forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços 

socioassistenciais próprios e conveniados da gestão pública municipal,obrigando-se à 

fiel observância das disposições contidas na Lei Federal n. 13.019/2014 e Decreto 

Municipal 21.966/2020, que regulamentam as parcerias entre a Administração Pública 

e as Organizações da Sociedade Civil e pelas demais disposições legais aplicáveis, 

assim como pelo disposto no presente Edital. 

 

Este Edital contém 09 (nove) Anexos, partes integrantes da seleção aqui regida, de 

conhecimento e cumprimento obrigatório aos participantes. 

 

1. INSTRUÇÕES AO PROPONENTE 

1.1. O objetivo destas instruções é determinar os procedimentos que orientarão o 

presente processo de chamada pública para seleção de Organização da Sociedade 

Civil (OSC) para, em parceria com o Município de Florianópolis, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social (PMF/SEMAS), executar, na esfera territorial do 

Município de Florianópolis, o Serviçode Acolhimento em Família Acolhedora, de 

forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais 

próprios da gestão pública municipal. 

1.2. A Proponente deverá seguir rigorosamente as instruções estabelecidas por este 

Edital, sendo que a não observância de quaisquer de suas disposições poderá 

acarretar na desclassificação da proposta, independentemente dos motivos que 

possam ser alegados. 

1.2.1. Alegações de desconhecimento dessas Instruções não serão aceitas como 

razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na 

apresentação da proposta.  
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1.3. Os procedimentos necessários ao cumprimento do objeto deste Edital se darão por 

meio da Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura 

municipal de Florianópolis.  

1.3.1. A PMF/SEMAS não se responsabiliza por dados incompletos e/ou inconsistentes 

cadastrados pela OSC na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias 

quevenham a inviabilizar a comunicação entre as partes durante todas as etapas 

necessárias ao cumprimento do objeto deste Edital. 

1.3.2. É de responsabilidade do Proponente verificar diariamente seus e-mails 

informados no momento do cadastro da propostae a Plataforma Eletrônica do Sistema 

de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis  e atender às possíveis 

solicitações e/ou prazos estipulados pela PMF/SEMAS. 

1.4. Não será aceita a inscrição e entrega de documentos de forma diferente do 

previsto nas instruções estabelecidas neste edital, ou após o encerramento do prazo de 

inscrição, salvo por solicitação da PMF/SEMAS. 

1.5. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros produtos 

intelectuais afins à parceria pretendida e nela utilizadas serão considerados 

propriedade dos autores, reservando-se a PMF/SEMAS ao direito de utilizar estas 

obras, no todo ou em parte, na divulgação do programa e na disseminação dos 

métodos e estratégias empregados na execução do objeto.  

1.6. Este procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, pelo Decreto Municipal 

nº 21.966, de 08 de setembro de 2020, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 

condições previstas neste Edital. 

1.7. Será selecionada, apenas 01 (uma) das propostas apresentadas, observada a 

ordem geral de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 

Termo de Colaboração. 

1.7.1. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o 

instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito 

subjetivo ao repasse financeiro. 

1.8. Caso o Proponente tenha qualquer dúvida com relação ao Edital e seus anexos, 

deve requerer à PMF/SEMAS a interpretação ou esclarecimento, antes da 
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apresentação de seus documentos, através do e-mail 

assessoria.semas@pmf.sc.gov.br. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção pública de Organização da Sociedade 

Civil sem fins lucrativos, regularmente constituída, para fins de futura celebração de 

parceria, com duração certa e em regime de mútua cooperação, visando a execução, 

na esfera territorial do Município de Florianópolis, do Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora, destinado ao atendimento  de crianças  e/ou  adolescentes  de  

ambos  os  sexos,  afastadas  do  convívio  familiar  em  medida  protetiva por 

determinação  judicial em função de  risco  pessoal  e  social, conforme o Estatuto da 

Criança e do Adolescente –ECA (Lei nº 8.069/90), de forma compartilhada, 

complementar e integrada aos serviços socioassistenciais próprios da gestão pública 

municipal, a ser executado até o dia 31/12/2022, podendo ser prorrogado à critério da 

Secretaria Municipal de Assistência Social desde que o período total de execução não 

exceda 5 (cinco) anos, com investimentos específicos, conforme as especificações 

contidas nos documentos “Anexo I - Projeto Família Acolhedora”e “Anexo II – Termo 

de Referência”, partes integrantes deste Edital. 

2.2. Para os fins deste processo de Chamamento Público, considera-se: 
2.2.1.Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora:Serviço de Assistência Social 

Tipificado que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família 

por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. É previsto 

até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o 

encaminhamento para adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, 

cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o 

acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem. 

2.2.2. Atividades a serem desenvolvidas:  

I. Selecionar as famílias, observado os requisitos previstos na Lei nº 10.696, 

de 18 de março de 2020 e Decreto nº 21.648, de 16 de junho de 2020; 

II. Capacitar as famílias selecionadas para o exemplar acolhimento das 

crianças e adolescentes; 
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III. Acompanhar sistematicamente as famílias selecionadas durante todo o 

período do acolhimento, através de visitas domiciliares e relatórios 

psicossociais realizados por equipe técnica, a partir do Plano Individual de 

Atendimento (PIA); 

IV. Orientar as famílias selecionadas e as crianças ou adolescentes acolhidos 

sobre o processo de desligamento; 

V. Auxiliar as famílias selecionadas a garantir o direito à educação, a saúde 

e acesso a Serviço de Acolhimento de jovem aprendiz ou primeiro 

emprego; 

VI. Acompanhar a família de origem ou extensa visando à reintegração 

familiar ou avaliar o encaminhamento à família substituta, quando for o 

caso; 

VII. Proporcionar o convívio familiar e comunitário da criança ou do 

adolescente acolhido com a família de origem ou extensa; 

VIII. Solicitar, analisar e aprovar a prestação de contas do subsídio recebido 

pela Família Acolhedora; 

IX. Informar para a SEMAS e para o Poder Judiciário sobre o desligamento 

da família acolhedora do Serviço de Acolhimento ou a desvinculação da 

criança ou adolescente da família; 

X. Emitir, sistematicamente, e sempre que solicitado, relatórios técnicos, 

PIA´s e informações sobre a família acolhedora, a criança ou adolescente 

acolhido e sua família de origem ou extensa; 

XI. Manter sob sua guarda os documentos referentes à família e a criança ou 

adolescente acolhido; 

XII. Informar imediatamente à SEMAS e ao Poder Judiciário sobre eventual 

pedido de desistência da família acolhedora; 

XIII. Informar à SEMAS e ao Poder Judiciário sobre eventual violação de 

direito da criança ou do adolescente acolhido e as providências tomadas; 

XIV. Selecionar equipe multiprofissional capacitada e com experiência em 

acolhimento de criança e adolescente, para trabalhar na execução do 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

XV. Possuir sede ou filial para executar as atividades administrativas e 

operacionais do programa; 
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XVI. Possuir equipe técnica e operacional suficientes para a execução do 

programa; 

XVII. Prestar as informações solicitadas pela SEMAS, pelo Poder Judiciário, 

pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar e pelos demais órgãos 

integrantes do sistema de defesa e garantia de direitos da criança e do 

adolescente sobre as famílias e as crianças ou adolescentes acolhidos; 

XVIII. Manter durante todo o período da parceria a regularidade jurídica, fiscal e 

tributária exigidas no Edital; 

XIX. Indicar representante da Organização responsável pela interlocução com 

a SEMAS e o Poder Judiciário; 

XX. Divulgar, em parceria com a SEMAS, o Serviço de Acolhimento, a fim de 

possibilitar o cadastramento das famílias acolhedoras; 

XXI. Prestar contas dos recursos recebidos paraexecução do Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora, observadas as regras de prestação 

de contas previstas na Lei nº 13.019/2014, bem como as normas de 

Prestação de Contas estabelecidas pelo Município de Florianópolis e o 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

XXII. Outras responsabilidades previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na Lei nº 10.696/2020, no Decreto nº 21.648/2020 e 

legislações posteriores, no Termo de Colaboração e nas Orientações 

Técnicas para os Serviços de Acolhimento. 

2.3.Será repassado a cada Família Acolhedora, o valor mensal de R$1.100,00 (1 

salário mínimo vigente/ referência 2021, por criança/adolescente acolhido, a título de 

subsidio financeiro, resguardada a hipótese prevista no art. 41 da Lei nº 10.696/2020. 

2.3.1 O subsídio financeiro consiste no auxílio monetário mensal repassado à família 

para o custeio, dentre outras, das despesas com alimentação, vestuário, higiene, 

saúde, educação,lazer, esporte, entretenimento e transporte do acolhido; 

2.3.2 O valor do subsídio financeiro será repassado diretamente à família acolhedora 

pela PMF/SEMAS; 

2.3.3 A OSC selecionada deverá informar à PMF/SEMAS o acolhimento da 

criança/adolescente, bem como as informações necessárias para o repasse do 

subsídio, de acordo com as normativas e procedimentos internos da Gestão Municipal. 
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2.4. A OSC selecionada deverá contar com espaço institucional para atividades 

administrativas, de planejamento, reuniões de equipes, trabalho social com as famílias 

com salas para atendimento individuais e de grupos, reuniões intersetoriais. Não 

havendo a necessidade do espaço ser exclusivo para a execução do serviço. 

2.5. A OSC deverá garantir a participação dos técnicos e demais profissionais 

envolvidos na prestação do serviço pretendido em capacitação inicial e formação 

continuada, com vistas a atualização de legislação e subsídios técnicos referentes ao 

atendimento do público alvo em pelo menos 36h/ano, quando ofertado pela 

PMF/SEMAS. 

2.6. Será de responsabilidade da Organização da Sociedade Civil cadastrar, manter e  

atualizar os cadastros individuais das famílias de origens das crianças e adolescentes e 

das famíliasacolhedoras interessadas, utilizando para tanto um modelo a ser aprovado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de modo que estes possam servir de 

fonte de informação para pesquisas de interesse social.  

2.7. A execução do serviço, objeto do presente Edital, no período compreendido no 

item 2.1 deste edital deverá, obrigatoriamente, estar de acordo com o estabelecido na 

descrição do serviço, ter a disposição a equipe de referência e a infraestrutura 

previstas nos documentos documento  “Anexo I – Projeto Família Acolhedora” e 

“Anexo II – Termo de Referência”deste Edital. 

2.8. A parceria resultante do presente processo de Chamamento Público será firmada 

através da celebração de Termo de Colaboração, conforme minuta disponível no 

“Anexo III – Minuta de Termo de Colaboração”, com vigência inicial até o dia 

31/12/2022, podendo ser prorrogado podendo ser prorrogado à critério da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, desde que o período total de execução não exceda 5 

(cinco) anos, conforme estabelece a legislação vigente. 

 

 

3. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 

3.1. A PMF/SEMAS disponibilizará, pelo período inicialmente estebelecido nos itens 2.1 

e 2.19, a importância máxima de R$ 520.388,25 (quinhentos e vinte mil, trezentos e 

oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), para vinculação ao objeto deste Edital, 

da seguinte forma: 
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3.1.1. Os recursos destinados à implantação do Serviço objeto deste Edital, que 

equivalem à até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reias) do valor total acima 

estabelecido correrão à Conta do Orçamento: 

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

PROJETO ATIVIDADE2979: Programa de Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança do Adolescente 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.41.00.00.00.00.0900 – Contribuições -  Fonte 900 

3.1.1.1. O valor estabelecido no item 3.1.1 é proveniente do projeto “Família 

Acolhedora”, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis (CMDCA), em virtude do Edital de Chamamento Público 

02/2018, oriundo do Saldo Financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis (FMDCA) e direcionado para utilização neste Edital, pelo 

mesmo Conselho de Direitos, através da Resolução 801, de 14 de agosto de 2021 

(DOEM 3017, de 26 de agosto de 2021). 

3.1.2. Os recursos destinados à execução do Serviço objeto deste Edital, que 

equivalem à até R$ 370.388,25 (trezentos e setenta mil, trezentos e oitenta e oito reais 

e vinte e cinco centavos) correrão à Conta do Orçamento: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 2029 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais -  

Fonte 80 

3.2. A utilização dos recursos estabelecidos no item 3.1.1. deverá, obrigatoriamente, 

ocorrer de acordo com o estabelecido no documento“Anexo I – Projeto Família 

Acolhedora”deste Edital. 

3.3. A utilização dos recursos estabelecidos no item 3.1.2. deverá, obrigatoriamente, 

ocorrer de acordo com o estabelecido no documento“Anexo II – Termo de 

Referência”deste Edital. 

3.4. Os valores acima estabelecidos serão repassados pela PMF/SEMAS à OSC de 

forma parcelada, a ser definida durante a Fase de Celebração da parceria pretendida e 

guardando consonância com as metas pactuadas, observado o disposto no art. 48 da 

Lei nº 13.019, de 2014 e art. 51 do Decreto Municipal 21.966,de 2021. 

3.5. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 
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ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 53 do 

Decreto Municipal 21.966,de 2021. 

3.6. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 

oportunidade e conveniência administrativas.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar na condição de proponentes, para este Edital, as Organizações 

da Sociedade Civil, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, nos termos do art. 2º, 

inciso I, da Lei nº 13.019/2014, e: 

a. Atendam a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação 

prevista neste instrumento e em seus anexos para a futura celebração da 

parceria pretendida; 

b. tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto deste edital; 

c. sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução de projeto/atividade 

objeto da parceria, e respondam legalmente perante a Administração Pública 

pela fiel execução da parceria e pelas prestações de contas;  

d. estejam, obrigatoriamente, cadastrada na Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis. 

e. declarem, conforme modelo constante no “Anexo IV - Declaração de Aceite 

dos Termos do Edital”, estarem cientes e concordare com as disposições 

previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 

veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

durante o processo de seleção. 

4.2. Para celebrar a parceria prevista neste Edital, deverá a OSC selecionada 

comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos 

incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 

13.019, de 2014 e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos 

documentos elencados pelo art. 40 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

4.3. Não são passíveis de formalizar parcerias as OSC’s cujas ações:  
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a. Não esteja regularmente constituída, ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional; 

b. Seja de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso;  

c. Prejudique a imagem da PMF/SEMAS;  

d. Envolva jogos de azar e/ou especulativos;  

e. Estimule o uso de álcool ou outras drogas;  

f. Incentive qualquer forma de violência;  

g. Cause ou possa vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;  

h. Caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  

i. Sejam de natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de 

raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, política 

e posição social e; 

j. Promova quaisquer contrapartida financeira dos usuários. 

4.5. Da mesma forma, não são passíveis de parceria cujos Proponentes:  

a) Estejam inadimplentes junto ao Município de Florianópolis, inclusive em relação 

à irregularidades relativas à prestação de contas de recursos recebidos através 

de parcerias anteriormente firmadas; 

b) Estejam em débito junto a órgão ou entidade da Administração pública 

municipal, pertinentes a obrigações fiscais ou contribuições legais; 

c) Tenham destinado recursos públicos como contribuições, auxílios ou 

subvenções a instituições com fins lucrativos; e 

d) se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 45, incisos I a VII, do 

Decreto Municipal 21.966/2020. 

 

5. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

5.1. Do montante a ser disponibilizado por este Edital para o atendimento do objeto 

proposto, caberá à OSC distribuí-los entre os itens financiáveis abaixo relacionados, 

que devem constar na proposta apresentada, desde que diretamente vinculados ao 

desenvolvimento das ações propostas, em percentuais compatíveis à proposta de 

execução do objeto e em consonância com os preços praticados no mercado: 
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a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 

durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com vale 

transporte, pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 

salários proporcionais e demais encargos sociais e trabalhistas; 

b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos 

em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

c) custos  com materiais de consumo e serviços de terceiros, sejam eles, de 

natureza direta e/ou indireta,  indispensáveis à execução do objeto ( ex. 

aluguel de espaço, contas de energia elétrica, água e esgoto,  

alimentação, combustível, material  e serviços de limpeza, material de 

higiene, etc.); 

d) serviços profissionais complementares, diretamente relacionados e 

necessários à  execução do objeto, desde que estes não venham a 

executar diretamente o objeto da parceria; 

e) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde 

que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

5.2. Para os serviços de profissionais para execução do projeto, o valor máximo a ser 

pago por profissional será o valor do piso básico praticado pelo Município de 

Florianópolis aos seus servidores, quando respeitada a mesma carga horária.  

5.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados 

com recursos da parceria, a OSC deverá observar o Termo de Colaboração firmado e a 

legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 

e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. 

5.4. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da 

sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 

público. 
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6. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

6.1. Não serão financiados, entre outras despesas, com recursos disponibilizado por 

este Edital: 

a) Pagamento de taxas de gestão/administração/bancárias ou provisões; 

b) Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie; 

c) Indenizações; 

d) Despesas de custeio e manutenção da Proponente, entendidas como 

despesas de contrapartida obrigatória;  

e) Despesas com elaboração de projetos ou quaisquer despesas de pré-

investimento;  

f) Despesas com aquisição de imóveis;  

g) Despesas com aquisição de automóveis;  

h) Despesas ou investimentos realizados fora da vigência do Termo de 

COLABORAÇÃO; 

i) Utilização de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

j) Remuneração, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, 

servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas na legislação vigente; 

k) Despesas com obras e reformas (estrutura física): construções, obras 

civis de ampliação e/ou reformulação em estruturas prediais, exceto se 

previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o 

presente chamamento público, com base na análise das propostas apresentadas e 

será compostaobdedecendo ao disposto nos arts. 24 e 25 do Decreto Municipal 

21.966/2020; 
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7.1.1. Serão impedidas de participar das comissões servidores que, nos últimos 5 

(cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades 

participantes do presente chamamento público.  

7.1.2. Configurado o impedimento previsto no 7.1.1, deverá ser designado membro 

substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.  

7.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

7.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 

verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 

concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser 

observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

8. DA FASE DE SELEÇÃO 

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 01/09/2021 

2 Envio das propostas pelas OSC‟s 02/09/2021 à 
02/10/2021 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção 
04/10/2021 à 
07/10/2021 

4 Divulgação do resultado preliminar 07/10/2021 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 08/10/2021 à 
15/10/2020 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção Até 22/10/2021 

7 

Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver). 
Até 22/10/2021 

 

8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração da parceria e a verificação de não ocorrência de impedimento para a 
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celebração da parceria será  posterior  à  etapa  competitiva  de  julgamento  das  

propostas,  sendo exigível  apenas  da(s)  OSC(s)  selecionada(s)  (mais  bem  

classificada/s),  nos  termos  da legislação vigente. 

8.3.Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

8.3.1.  O  presente  Edital  será  divulgado  no Diário Oficial do Município de 

Florianópolis  e na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis,  com  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

8.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs. 

8.4.1. A apresentação das propostas pelas OSC’s será gratuita e ocorrerá por meio da 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de 

Florianópolis, disponível no endereço 

https://investidor.bussolasocial.com.br/assistenciasocialfloripa/editais/familia_acolhedora_2021, 

as quais deverão ser cadastradas e enviadas para análise até às 23h59min do dia 

02/10/2021. 

8.4.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 

explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção. 

8.4.3.  Cada  OSC  poderá  apresentar  apenas  uma  proposta.  Caso  venha  a  

apresentar  mais  de  uma proposta  dentro  do  prazo,  será  considerada  apenas  a  

última  proposta  enviada  para  análise. 

8.4.4. Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição de forma diferente do previsto 

nas instruções estabelecidas neste Edital. 

8.4.5.  Somente  serão  avaliadas  as  propostas  que,  além  de  cadastradas,  

estiverem  com  status  “em avaliação” na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 

de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis, até o prazo limite de envio das 

propostas pelas OSCs. 

8.4.6. No ato da inscrição da proposta de projeto deverá a OSC inserir na Plataforma 

Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis 

as seguintes informações: 

I - Dados Básicos: 
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a) Nome do projeto: Obrigatória a descrição: Implantação do Serviço de Família 

Acolhedora no Município de Florianópolis. 

b) Período do Projeto:apresentar data de início e data final da execução do 
projeto; 

c) Descrição do projeto: apresentar de forma clara e resumida uma breve 

descrição do que será realizado com a execução do projeto proposto. 

d) Responsável pelo projeto: apresentar os dados de identificação e de contato 

do responsável pela proposta apresentada. 

II - Resumo:  

a) Resumo do projeto: apresentar um resumo que contenha a essência do 

Plano de Trabalho / proposta de projeto apresentado, descrevendo suas 

características, público alvo, finalidade, etc, ou seja, trazer suas linhas 

gerais, de forma que possibilitem a quem lê um bom entendimento da 

proposta como um todo. 

III - Objetivos: 

a) Objetivo Geral:Obrigatória a descrição: “Executar, na esfera territorial do 

Município de Florianópolis, o Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora, destinado ao atendimento  de crianças  e/ou  adolescentes  de  

ambos  os  sexos,  afastadas  do  convívio  familiar  em  medida  protetiva 

por determinação  judicial em função de  risco  pessoal  e  social, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA (Lei nº 8.069/90) , de forma 

compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais 

próprios da gestão pública municipal”.  

b) Objetivos Específicos: apresentar, em tópicos e em sequência de execução, 

as etapas necessárias para que o Objetivo Geral seja alcançado e  o Termo 

de Referência atendido em plenitude. 

IV - Planos de Ações: 

a) Ações: apresentar de maneira detalhada as ações a serem executadas a fim 

de que cada um dos Objetivos Específicos anteriormente estabelecidos 

sejam alcançados e o Termo de Referência atendido em plenitude; 
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b) Metodologia: descrever os métodos que serão aplicados e como se dará a 

dinâmica do trabalho das ações e atividades propostas de forma que 

possam ser realizadas de maneira econômica e com êxito, alcançando 

assim os objetivos estabelecidos. 

c) Experiência na execução deste tipo de projeto: relatar se há experiência 

prévia na execução da proposta de projeto apresentada. 

V - Público Alvo: 

a) Público atingido: 15 (quize) crianças/adolescentes  de  ambos  os  sexos,  

afastadas  do  convívio  familiar  em  medida  protetiva por determinação  

judicial em função de  risco  pessoal  e  social. 

VI - Justificativa:  

a) Território de execução do projeto: trazer informações acerca do cenário em 

que seu projeto se insere, do seu público alvo, discorrendo sobre os 

números oficiais acerca  de situações de violência contra crianças e/ou 

adolescente no município, as legislações acerca do tema e os serviços 

públicos existentes que fazem   o enfrentamento à esta questão social.  

b) Relevância do projeto para o território: destacar a importância e o impacto 

desejado acerca da proposta apresentada, respondendo quais mudanças 

deverão ocorrer no cenário anteriormente apresentado. 

VII - Locais de Atendimento: 

a) Informar o endereço da sede da proponente onde será administrado o 

Projeto  

VIII - Orçamento: 

a) Apresentar o planejamento financeiro especificando todas as despesas que 
serão financiadas com o recurso a ser captado e necessárias para a 
execução do projeto proposto. Tais despesas devem estar diretamente 
relacionadas à execução do objeto proposto, não estarem previstas em 
Plano de Trabalho de parcerias já estabelecidas com o poder público, em  
qualquer esfera, e apresentar-se em valores e quantidades proporcionais e 
condizentes com esta execução, respeitando a legislação vigente e 
prezando pela economicidade no uso dos recursos, observando que todos 
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os itens de despesas previstosaqui devem estar bem definidos e detalhados 
no corpo do projeto; 

b) Utilizar apenas as seguintes Categorias de despesas: Recursos Humanos, 
Recursos Diretos e Recursos Indiretos; 

c) Recursos Humanos: discriminar as despesas relativas à folha de pessoal, 
encargos sociais, direitos trabalhistas e vale transporte, da seguinte forma: 
uma subcategoria para cada um dos profissionais a serem pagos pela 
parceria apresentado o salário base de cada um desses; uma subcategoria 
denominada “Encargos Sociais e Direitos Trabalhistas”, onde serão lançadas 

as previsões de valores destinados a essas despesas de todos os 
profissionais elencados e; da mesma forma, uma categoria denominada 
“Vale Transporte” onde deverá constar a previsão dos recursos destinados 

ao Vale Transporte de todos os profissionais.  

d) Recursos Diretos: discriminaros custos sem os quais não seria possível 
executar o objeto proposto. São itens de fácil atribuição de valor, ou seja, é 
mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e ocorrem 
exclusivamente na execução do projeto em questão; 

e) Recursos Indiretos:discriminar os custos que não que não podem ser 
relacionados diretamente às atividades propostas, ou seja, não são 
exclusivos para execução do projeto em questão, mas ainda assim são 
essenciais para sua execução. Podemos considera-los como custos 
administrativos da OSC, que incidem na execução de mais de um projeto 
por ela executado e são objeto de rateio. 

VIX - Anexos:  

a) Inserir Declaração de que a OSC está ciente e concorda com as disposições 
previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela 
veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
durante todo o processo, conforme modelo disponível no ANEXO IV deste 
Edital;  

b) Anexar demais documentos que a OSC entender como necessários 
àProposta/Plano de Trabalho apresentado; 

X - Equipe: 

a) Apresentar os custos com todos os profissionais e demais agentes 
necessários à execução do projeto, em valores e quantidades proporcionais 
e condizentes com esta execução, observando que as funções 
desempenhadas por todos estes devem estar bem definidas no corpo do 
projeto, respeitando a legislação vigente, informando ainda se esses 
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profissionais serão remunerados ou não com os recursos solicitados para 
captação e sua carga horária; 

XI – Matriz de Avaliação (opcional):  

a) A OSC, dependendo do tipo de projeto a ser executado e das ações que 

serão realizadas, poderá elaborar uma Matriz de Avaliação, a fim de verificar 

o cumprimento dos objetivos propostos para o projeto. 

8.4.7. Para envio das propostas deverá a proponente estar, previamente cadastrada na 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. 

8.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção. 

8.5.1.  Nesta  etapa,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  a  Comissão  de  

Seleção  analisará  as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o 

julgamento de cada proposta serão realizados  pela  Comissão  de  Seleção,  que  terá  

total  independência  técnica  para  exercer  seu julgamento. 

8.5.2. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados no quadro a seguir, utilizando a Matriz de Análise e 

Classificação disponível no Anexo V: 

Item Peso Pontuação 

01 
Proponente Demonstra conhecimento da realidade 
social relativa ao tema do objeto do Edital; 

2  

02 

Proponente apresenta Experiência prévia na realização, 
com efetividade, do objeto da parceria ou em 
atividade/projeto semelhante em sua natureza e/ou 
características; 

2  

03 

Proposta com Viabilidade de Execução (se a proposta 
demonstra coerência metodológica, clareza e 
objetividade que viabilize a execução do Serviço 
pretendido); 

2  

04 
Proposta garante oferta de oportunidades de 
participação das famílias: participação das famílias no 
projeto com oferta de atividades que favoreçam a 

2  
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informação, a orientação e o apoio às famílias 

05 

A proposta apresentada demonstra o nexo existente 
entre a realidade do território de atuação da OSC e a 
situação na qual o projeto pretende intervir, ou seja, os 
problemas prioritários a serem enfrentados e as metas a 
serem alcançadas. 

1  

06 
A Proponente demonstra capacidade  estrutural e 
técnica  que garantam a continuidade da prestação do 
Serviço no período incicado neste Edital 

1  

07 
Proposta em consonância com objetivos propostos 
neste Edital se os objetivos e o público alvo estão 
plenamente de acordo com o previsto neste Edital). 

1  

08 

Plano de aplicação dos recursos em consonância com a 
execução do projeto proposto (itens, profissionais, 
quantidade e valores estão condizentes com os 
objetivos propostos). 

1  

09 
Valor total proposto está condizente com os objetivos 
propostos. 

1  

10 
Preenchimento de forma integral e clara dos itens 
previstos no item 8.4.6. deste Edital. 

1  

11 

Apresentação de Declaração de Aceite dos Termos do 
Edital, assinada pelo representante legal da OSC, 
comprometendo-se a apresentar os documentos que 
vierem a ser solicitados no momento da celebração da 
parceria, conforme Anexo IV. 

1  

12 
Proposta contempla  os demais  critérios estabelecidos 
no Edital 

1  

 

8.5.2.1. Para a avaliação, será atribuída a seguinte pontuação:  

I. 00 pontos: não atende às necessidades solicitadas; 

II. 01 ponto: apresenta informações com detalhamento reduzido, porém de 

forma satisfatória; 
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III. 02 pontos: apresenta informações consistentes, atendendo ao solicitado 

de forma plenamente satisfatória. 

8.5.2.2. A falsidade de informações nas propostas implicará a eliminação da proposta, 

podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. 

8.5.2.3. Verificada a necessidade, as condições físicas e materiais da organização da 

sociedade civil poderão ser avaliadas pela comissão de seleção através de visita in 

loco, podendo ser solicitado apoio técnico especializado proveniente de outros órgãos 

ou entidades municipais. 

8.5.3. Serão automaticamente eliminadas aquelas propostas: 

I. que recebam notas “zero” em qualquer dos critérios de julgamento ou; 

II. que não contenham as seguintes informações: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o 

projeto proposto; 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores 

que aferirão o cumprimento das metas; 

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 

d) o valor global.   

8.5.4. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 

acordo com a pontuação total obtida; 

8.5.5.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 

base nos seguinte critérios, na ordem abaixo apresentada:  

I. OSC com maior pontuação no somatório dos itens „01‟ e „02‟; 

II. OSC com maior tempo de experiência na área da projeto proposto;  

III. Equipamento com a melhor estrutura técnica/administrativa envolvida para o 

atendimento ao público alvo.  

8.5.5.1 No caso de persistir o empate, será considerada vencedora a Organização da 

Sociedade Civil com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será 
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dirimida pela Secretária Municipal de Assistência Social, após realizar visita in locco às 

instituições. 

8.6. Etapa 3: Divulgação do Resultado Preliminar 

8.6.1.Terminada a análise das propostas, a Comissão de Seleção providenciará a 

ordem de classificação das mesmas e divulgará, através da PMF/SEMAS,  o resultado 

preliminar do processo de seleção no Diário Oficial do Município, iniciando-se o prazo 

para recurso. 

8.7. Etapa 4: Interposição de recursos contra o resultado preliminar 

8.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o resultado 

preliminar do edital, a contar do primeiro dia útil após a data de divulgação do resultado 

da seleção, devendo expor os fundamentos do pedido de reexame, em face de razões 

de legalidade e de mérito, sendo vedada a inovação. 

8.7.1.1. Inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de 

argumentos e informações não apresentados e discutidos na proposta originária, 

8.7.2. O recuro administrativo deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que realizou 

a análise das propostas e proferiu o resultado preliminar, podendo esta reconsiderar 

sua decisão ou mantê-la. 

8.7.2.1. Os recursos administrativos deverão ser protocolizados junto ao Setor de 

Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social, no ComplexoPassarela Nego 

Quirido, situado na Av. Gustavo Richard, s/nº, - 2° andar - Centro, Florianópolis - SC, 

de segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, das 13:00 às 19:00, não 

sendo aceito o envio e/ou protocolo por outros meios. 

8.7.2.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 

8.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 

arcando somente com os eventuais custos. 

8.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

8.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 
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8.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para interposição derecursos, 

ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à Secretária Municipal de 

Assistência Social, conhecimento e decisão final fundamentada no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis . 

8.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato decisório.  

8.8.3.1. Não caberá novo recurso contra esta decisão final . 

8.8.4. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

8.8.5. Durante a fase recursal não caberá solicitação de complementação/ajustes a 

OSC proponente; 

8.8.6. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

Os prazos seiniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 

entidade responsável pelacondução do processo de seleção. 

8.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas. 

8.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 

recurso, a PMF/SEMAS deverá homologar e divulgar, através do Diário Oficial do 

Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de 

seleção. 

8.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria. 

8.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade 

com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste 

Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e 

convocá-la para iniciar o processo de celebração. 

8.10. Durante a Etapa 2 da Fase de Seleção, poderá a Comissão de Seleçao, se assim 

achar possível e necessário, solicitar à proponente esclarecimentos e 
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complementações/ajustes em relação à proposta apresentada, de forma devidamente 

justificada e sempre observando aos Princípios da Administração Pública. 

 

9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Apresentação de documentos e verificação dos requisitos da celebração. 

2 
Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de 

Trabalho. 

3 Parecer de órgão técnico e jurídico. 

4 
Assinatura do Termo de COLABORAÇÃO e publicação no Diário Oficial do 

Município. 

9.2. Etapa 1: Apresentação de documentos e verificação dos requisitos da 

celebração. 

9.2.1. Esta  etapa  consiste  no  exame  formal do atendimento,  pela  OSC  

selecionada,  do  cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 

nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n. 

13.019, de 2014 e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o art. 39 da referida Lei e os arts. 40 e 41 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

9.2.2. Para fins de verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 

parcerias celebração da parceria, a OSC que tiver sua proposta selecionada será 

convocada pela SEMAS para, no prazo de 15 (quinze)  dias,  a  contar  de  sua  

convocação, apresentar os seguintes documentos: 

I. cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de 

sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial, que 

prevejam expressamente: 

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social; 
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b) a previsão de que, em caso de dissolução da organização da sociedade civil, 

o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil extinta; e 

c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

II. cartão do CNPJ emitido em até 90 (noventa) dias, possuindo a organização da 

sociedade civil, no mínimo, 1 (um) ano de existência, comprovando cadastro 

ativo; 

III. comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante, por meio de um ou mais, entre os 

seguintes documentos: 

a) instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da Administração 

Pública, cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da 

sociedade civil; 

b) relatório de atividades desenvolvidas;  

c) notícias veiculadas na mídia em diferentes meios de comunicação sobre 

atividades desenvolvidas; 

d) publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de 

conhecimento;  

e) currículo de profissional ou equipe responsável; 

f) prêmios locais ou internacionais recebidos. 

IV. certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão 

fazendário municipal;  

V. certidão negativa quanto à dívida ativa da união conjunta;  

VI. certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto a Fazenda 

Estadual;   

VII. certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;  

VIII. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 
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IX. certidão negativa de débito trabalhista;  

X. relação nominal atualizada da diretoria da organização da sociedade civil, 

conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles; 

XI. comprovante de endereço, emitido nos últimos 90 (noventa) dias, a fim de 

comprovar que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

XII. título de utilidade pública; 

XIII. certidão de manutenção do título de utilidade pública se a lei que a concedeu 

assim exigir;  

XIV. ata de eleição e posse do quadro dirigente atual; 

XV. Certidão em Breve Relato, atualizada, expedida pelo cartório de registro civil;  

XVI. comprovante de residência, RG e CPF do dirigente da organização da 

sociedade civil e, quando couber, de seu procurador legalmente constituído; 

XVII. registro da organização da sociedade civil em Conselho dos Direitos da Criança 

e do Adolescente;  

XVIII. declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando 

que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 

previstas na Lei Federal n. 13.019 de 2014 e no Decreto Municipal 21.966/2020. 

(Anexo VI); 

XIX. declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer 

órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal (Anexo VII); 

XX. declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre esta 

possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas ou sobre a previsão de contratar ou 

adquirir com recursos da parceria. (Anexo VIII); 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
02/09/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3022

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, S/N, (Passarela “Nego Quirido”) , 2º andar, Centro,  Florianópolis, SC, CEP 88020-212 

documentos.semas@pmf.sc.gov.br 

9.2.2.1. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos 

incisos IV a IX do item 9.2.2, as certidões positivas com efeito de negativas. 

9.2.2.2. As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as 

certidões de que tratam os incisos IV a IX do item 9.2.2 que estiverem vencidas no 

momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente. 

9.2.2.3. Dentre as vedações previstas no inciso XVI do item 9.2.2, estão que: 

I. não há em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente da Administração 

Pública Municipal; 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 

II. não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 

inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da 

Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e 

III. não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente da Administração 

Pública Municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, da Administração Pública Municipal 

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 

lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração 

Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a 

lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação 

de bens, direitos e valores. 

9.2.2.3.1. Conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 21.966/2020, entende-se por 

membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do país que exerça 
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atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 

Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários 

Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, 

Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. 

9.2.2.3.2. Conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 21.966/2020, não são 

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 

públicas. 

9.2.2.4. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

quando as certidões referidas nos incisos IV a IX do caput do item 9.2.2 estiverem com 

prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis 

eletronicamente, a organização da sociedade civil será notificada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria. 

9.2.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 

selecionada não atender aos requisitos necessários à celebração da parceria, incluindo 

os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem 

classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 

proposta por ela apresentada. 

9.2.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a organização da 

sociedade civil convidada nos termos do item 9.2.3 aceite celebrar a parceria, 

proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos 

requisitos previstos pela legislação vigente para  a  celebração  da  parceria pretendida. 

9.2.4.1. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem 

de classificação. 

9.3. Etapa 2: Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de 

Trabalho. 

9.3.1. Além da apresentação dos documentos solicitados, a organização da sociedade 

civil selecionada, no prazo de que trata o item 9.2.2, deverá apresentar à SEMAS, no 

caso de as informações já inseridas na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de 

Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis não estarem suficientes detalhadas,  

o seu Plano de Trabalho, o qual deverá apresentar  o detalhamento da proposta 

submetida e aprovada no processo de seleção, contendo, no mínimo, os elementos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
02/09/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3022

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, S/N, (Passarela “Nego Quirido”) , 2º andar, Centro,  Florianópolis, SC, CEP 88020-212 

documentos.semas@pmf.sc.gov.br 

exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles trazidos pela Lei Federal 

13.019/2014 e o Decreto Municipal 21.966/2020. 

9.3.1.1. Será examinado o Plano de Trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, 

se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido 

convocada; 

9.3.1.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições 

constantes no Edital. 

9.3.1.3. Para fins do disposto no §2º, a unidade gestora (SEMAS) poderá solicitar a 

realização de ajustes no plano de trabalho, visando sua execução e observados os 

termos e as condições da proposta e do Edital. 

9.3.1.4. O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de até 05 (cinco) 

dias úteis contados da data de recebimento da solicitação apresentada à organização 

da sociedade civil na forma do §3º. 

9.3.2. A aprovação do plano de trabalho pela SEMAS não gerará direito à celebração 

da parceria. 

9.4. Etapa 3: Parecer de órgão técnico e jurídico. 

9.4.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, deverá emitir Parecer  Técnico  e  Parecer  Jurídico  com  base no  

Plano  de Trabalho e na documentação encaminhada pela OSC, observando a 

legalidade de seu conteúdo, a fim de garantir que estarão sendo cumpridas e 

respeitadas  as exigências previstas na  legislação  vigente para  a  celebração  da  

parceria,  aprovando  ou  não  a assinatura do Termo de Colaboração pretendido. 

9.4.1.1. O Parecer Técnico da Administração Pública será elaborado de acordo com as 

exigências trazidas pelo art. 43, V, do Decreto Municipal 21.966/2020, podendo o órgão 

técnico responsável pelo mesmo, ao analisar a compatibilidade entre os valores 

apresentados no plano de trabalho e o valor de referência ou teto indicado no edital, 

solicitar, quando julgar necessário, a comprovação de que esses valores são 

compatíveis com os praticados no mercado. 
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9.4.1.2. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade de 

celebração da parceria com ressalvas, deverá  a Secretária Municipal de Assistência 

Social providenciar  que  sejam sanados  os  aspectos  ressalvados  ou,  mediante  ato  

formal, justificar a preservação dos mesmos ou sua exclusão. 

9.5. Etapa 4: Assinatura do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Município. 

9.5.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, deverá  a  SEMAS  solicitar  que  a  

OSC informe a  Conta  Corrente  a  ser  utilizada  para  o repasse dos recursos 

necessários a execução do projeto, acompanhada do seguinte documento: 

I. Declaração de que a Conta Corrente apresentada possui a finalidade 

específica para movimentação dos recursos públicos e em nome da OSC,  

conforme modelo disponível no ANEXO IX. 

9.6.2. Caso seja constatada necessidade de adequações no Plano de Trabalho 

enviado pela OSC e já aprovado, ou a atualização de documentos já apresentados, 

devido ao lapso temporal existente entre a apresentação destes e a data prevista para 

assinatura e início da execução, a SEMAS solicitará a realização de ajustes à OSC. 

9.6.3. Apresentada  todas as  informações  solicitadas, e tendo os Pareceres Técnico e 

Jurídico opinado pela celebração da parceria pretendida,  a  PMF/SEMAS agendará 

junto a OSC data para a assinatura do Termo de Colaboração. 

9.6.4. Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial do Município de Florianópolis. 

9.6.5. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 

de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 

informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da 

parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 

celebração. 

9.6.6. A OSC deverá comunicar à PMF/SEMAS as alterações em seus atos societários 

e no quadro de dirigentes, quando houver. 
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10. DAS CONTRAPARTIDAS 

10.1. As contrapartidas oferecidas ao Município de Florianópolis devem ser as 

seguintes:  

10.1.1. Exposição da logomarca da Prefeitura de Florianópolis e da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em local visível na estrutura física e móvel da 

instituição parceira, contendo informações claras sobre a natureza do Termo de 

Parceria entre os entes envolvidos. 

10.1.2. Citação verbal da parceria com o Município de Florianópolis e Secretaria 

Municipal de Assistência Social em todas as entrevistas à imprensa sobre o Serviço, 

devendo também a Organização da Sociedade Civil estar disponível para entrevistas e 

matérias jornalísticas de veículos acionados pela PMF/SEMAS.  

10.2. A Prefeitura de Florianópolis e a Secretaria Municipal de Assistência Social 

poderão mencionar seu patrocínio ao projeto em suas campanhas e peças de 

comunicação institucional, e utilizar imagens dele decorrentes, sem qualquer ônus.  

10.3. Exibição de banner ou placa com logo da Prefeitura Municipal de Florianópolis e 

da Secretaria Municipal de Assistência Social no local de execução do serviço.  

10.4. A OSC com o Termo de Colaboração Assinada deverá fornecer mensalmente e 

sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social os relatórios e 

demais documentações necessárias. 

10.5. Caberá a Instituição parceira cumprir integralmente o plano de aplicação 

apresentado. 

10.6. A Organização da Sociedade Civil parceira deverá seguir as orientações 

técnicas/administrativas da Secretaria de Assistência Social, inclusive em relação a 

disponibilização das vagas conveniadas. 

 

11. DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

11.1. A execução da parceria pretendida obedecerá ao disposto pela legislação 

vigente, em especial ao trazido pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

11.1.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho 

e com as normas da Lei nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 21.966/2020 e 

demais legislações aplicáveis, a SEMAS poderá, garantida a prévia defesa e sem 
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prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, na forma da 

legislação vigente: 

I. Advertência: tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem 

a aplicação de penalidade mais grave; 

II. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de 

advertência e nas demais situações em que forem verificadas irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a 

imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade 

da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração 

Pública Municipal. 

11.1.1.1. A sanção de suspensão temporária impede a OSC de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da 

administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

11.1.1.2. Declaração de inidoneidade: será aplicada nas aplicada nas ocorrências do 

previstas no artigo 83, III, do Decreto Municipal 21.966/2020, impedindo a OSC de 

participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade 

civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após 

decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade. 

11.1.1.3. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à 

legislação vigente. 

11.2. As Partes se comprometem, nos limites de suas competências, a cumprir as 

disposições da Lei n 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados ('LGPD') e demais 

legislações aplicáveis à proteção de Dados Pessoais e privacidade.  

11.2.1. Os Direitos e obrigações, e definições específicas quanto ao Tratamento, 

Titulares, Controlador e Operador, serão definidos nos respectivos termos de fomento 
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ou de colaboração, levando em conta a especificidade de cada objeto e nos termos 

pela Lei 13.709/2018. 

 

12. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

12.1. A prestação de contas deverá ser apresentada observando as regras de 

prestação de contas previstas na Lei nº 13.019/2014, bem como as normas de 

Prestação de Contas estabelecidas pelo Município de Florianópolis através do Decreto 

Decreto Municipal 21.966/2020 e as Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como aquelas contidas nas 

demais legislações cabíveis; 

12.1.1. Alegações de desconhecimento das normativas e da legislação vigente, não 

serão aceitas como justificativas para seu descumprimento.  

12.1.2. A não apresentação da prestação de contas, o atraso não justificado dos 

trabalhos e/ou a existência de Prestação de Contas com pendências não solucionadas 

em tempo hábil poderá, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, implicar na suspensão ou cancelamento de futuros aportes.  

12.2. A OSC deverá utilizar os recursos recebidos no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir do recebimento do mesmo, exclusivamente com os itens e 

percentuais previstos no Plano de Trabalho. 

12.2.1. Para fins de prestação de contas de que trata este item, a OSC disporá de 10 

(dez) dias para a apresentação da prestação de contas financeira, a contar da data em 

que finalizar o uso do recurso recebido.  

12.3. O processo de prestação de contas financeira, de responsabilidade da OSC, 

deverá ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à SEMAS na forma 

por esta estabelecida. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

13.1. A excução da parceria celebrada em decorrência este Edital será monitorada e 

avaliada por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria, 

designados em ato específico pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e pela Secretária Municipal de Assistência Social, respectivamente, nos 
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moldes da legislação vigente, em especial ao Decreto Municipal 21.966/2020, a fim de 

verificar o cumprimento dos termos da parceria, deste Edital e das normas cabíveis 

vigentes. 

13.1.1. Caberá à PMF/SEMAS, acompanhar a execução financeira da parceria, 

verificando os documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC a 

cada prestação de contas, respeitada a legislação vigente, reservando-se o direito de 

solicitar diligências a fim de sanar possíveis inconsistências encontradas nos 

documentos apresentados, determinando os prazos para saneamento; 

13.1.2. Caberá ao Gestor da Parceria, em observação à legislação vigente, 

acompanhar e fiscalizar a sua execução a fim de verificar o cumprimento do objeto 

pactuado, reservando-se o direito de durante a execução da parceria, promover visitas 

in loco de fiscalização e/ou solicitar informações adicionais (quando julgar 

conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de monitoramento e avaliação. 

13.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada 

responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 

aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores 

e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 

sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos 

produzidos pelo Gestor da Parceria. 

13.3. Verificando o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de 

Colaboração ou das normas aplicáveis, a entidade ficará sujeita às sanções legais.  

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1.  A Secretária Municipal de Assistência Social resolverá os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os 

princípios que regem a administração pública. 

14.2. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

14.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento 

Público.  
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14.3.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a 

aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às 

autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.  

14.3.2 Caso a descoberta da falsidade ou inverdadeocorra após a celebração da 

parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou 

aplicação das sanções de que trata o art. 73 ,da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

14.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 

despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 

responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, 

apoio ou indenização por parte da administração pública. 

14.5. Para a contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento. 

14.6.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) ANEXO I – Projeto “Famíla Acolhedora”; 

b) ANEXO II - Termo de Referência; 

c) ANEXO III – Minuta do Termo de Colaboração; 

d) ANEXO IV - Modelo de “Declaração de Aceite dos Termos do Edital”. 

e) ANEXO V - Matriz de Análise e Classificação; 

f) ANEXO VI - Modelo de declaração do representante legal da organização 

da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não 

incorrem em quaisquer das vedações previstas na Lei Federal 13.019/2014 

e Decreto Municipal 21.966/2020; 

g) ANEXO VII - Modelo de “Declaração de que a organização não deve 

prestações de contas a quaisquer órgãos da Administração Pública 

Municipal, Estadual e Federal”; 

h) ANEXO VIII - Modelo de “Declaração de que possui disponibilidade de 

instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas”; 
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i) ANEXO IX – Modelo de “Declaração de que a Conta Corrente apresentada 

possui a finalidade específica para movimentação dos recursos públicos e 

em nome da OSC”; 

14.7. Este Edital poderá ser impugnado em até 5 (cinco) dias após sua publicação.  

14.8. Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município 

 

Florianópolis, 31 de agosto de 2021 

 

Maria Cláudia Goulart da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I 

PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Nome do projeto: Implantação do Serviço de Família Acolhedora em Florianópolis 

1.2 Resumo do projeto: O acolhimento familiar é uma modalidade de atendimento 
destinada às crianças e adolescentes, que necessitam de proteção integral, por se encontrar 
com vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, precisam ser afastadas de sua 
família, em caráter provisório e excepcional e são inseridos em outra 
famíliaqueestácapacitadacomopartedeumapropostadepolíticapública.Nessesentido, o 
presente projeto visa implantar o Serviço de Família Acolhedora, serviço tipificado da 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no âmbito do município de Florianópolis, 
nos termos da Lei Municipal nº 9.197/2013, sob a execução da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Assim, o serviço poderá contribuir para o melhor desenvolvimento da 
criança e do adolescente e favorecer a superação das dificuldades vivenciadas na família 
deorigem,comatendimentoindividualizadoevoltadoparasuprirasnecessidadesdeafeto, atenção 
e vivênciafamiliar. 

1.3. Eixo de execução: Acolhimento Institucional e Familiar 

1.4. Organização proponente: Secretaria Municipal de Assistência Social – Família 
Acolhedora Florianópolis 

1.5 CNPJ: 82.892.282/0001-43 

1.6 Site: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php 

1.7 e-mails para contato (pelo menos 2): familiaacolhedora.semas@pmf.sc.gov.br - 
gabinete.semas@pmf.sc.gov.br 

1.8 Nome do Responsável legal da Organização: Maria Claudia Goulart da Silva 

1.9 CPF: 036.034.809-29 

1.10 RG: 400.8804-9 1.11. Órgão Expedidor: SSP/SC 

1.12 Nome do Responsável do Projeto: Edelvan Jesus da Conceição 

1.13 RG: 6234724 1.14. Órgão Expedidor: SSP/SC 

 
2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Diante do processo histórico da Assistência Social no âmbito nacional, a 
Assistência Social desenvolveu-se progressivamente em Florianópolis. No Município, nas 
décadas de 60 e 70, algumas instituições mantinham entre os seus serviços, um Setor de 
Assistência   Social   para   atender   as   pessoas   de   acordo   com   suasnecessidades 
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fundamentais  como: alimentação,  vestuário,  habitação,  ou ainda  outras  ações  comoo 
direito à segurança, educação e recreação 1 .Também, havia trabalhos assistenciais 
voluntários desenvolvidos em paróquias por senhoras da sociedade. 

Conforme a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Florianópolis de 
19742, a Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Assistência Social se estruturava da 
seguinte forma: Divisão de Saúde, Divisão de Educação e Cultura, Divisão de 
Administração e Divisão de Serviço Social. No entanto, esta última, se dividia em Serviço 
de Registro, Documentação e Divulgação e Serviço de Promoção Social. 

Em 23 de novembro de 1979 foi criada em Florianópolis a estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal, regulamentada pela Lei nº 1.674. O artigo 28, inciso 
IV desta Lei, apresenta uma nova estrutura organizativa da Secretaria de Educação, Saúde 
e Desenvolvimento Social, na qual cada uma das políticas está classificada por 
Departamentos. O Departamento de Desenvolvimento Social era composto por 01 Divisão 
de Ação Comunitária, 01 Divisão de Desenvolvimento Social ao Menor e 01 Divisão de 
Assistência Social. 

A partir de 1986, os trabalhos nos Departamentos de Desenvolvimento Social e 
Saúde eram articulados. Iniciou-se uma discussão para o trabalho interdisciplinar nas 
Regionais de Saúde com trabalhos de prevenção na área da saúde. Havia uma visão de 
compromisso político em relação a realidade social, o desenvolvimento de Programas na 
área da criança e do adolescente como, por exemplo, os Centros de Educação 
Complementar - CEC que atendiam crianças e adolescentes no contraturno escolar. 
Também iniciou ações de apoio a organizações comunitárias, como por exemplo, atenção 
na Região da Via Expressa. A linha de Trabalho da Política Municipal centrava-se no 
surgimento de geração de emprego e renda com os polos de informativa e vestuário. 

Em1991foiformadoumgrupodetécnicosdoInstitutodePlanejamentoUrbanode 
Florianópolis - IPUF e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, junto ao Gabinete do 
Prefeito, com a responsabilidade de elaborar um Plano Integrado de HabitaçãoPopular 
comaparticipaçãoderepresentantesdeMunicípiosvizinhos.Entre1992e1993foi 

realizado  o  primeiro  levantamento  das áreas  de  interesse  social  no  
município  coma participação de técnicas de Serviço Social neste trabalho. 

Referenteaoatendimentoacriançaeadolescentenomunicípio,em02dejulhode 
1992 foi criada a Lei nº 3.794/923que dispõe sobre a Política de Atendimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente no Município de Florianópolis, na qual consta a criação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da 
Criança e doAdolescente. 

Mais especificamente em 19954o Departamento de Desenvolvimento Social da 
Prefeitura de Florianópolis apresentava-se estruturado em: Divisão de Assistência Pública e 
Cidadania, Divisão de Ação Comunitária, Divisão de Educação e Promoção Social e 
Divisão de Capacitação Profissional. 

O primeiro Seminário Municipal sobre a Lei Orgânica da Assistência 

                                                                    
1Informações obtidas no Trabalho de Conclusão de Curso: SILVA, Adalzira M. da. Coordenação de Recursos: 
Uma Experiência de Desenvolvimento de Comunidade. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade de Serviço 
Social de Santa Catarina. Florianópolis, 1975. Neste TCC não estão especificadas as Instituições no Município 
que realizavam os serviços de Assistência Social citados. 
2FLORIANÓPOLIS, Prefeitura Municipal. Estrutura Administrativa. 1974. 
3A Lei nº 3.794 de 02 de julho de 1992 foi revogada pela Lei nº 7.855 de 22 de abril de 2009 que Dispõe sobre 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente e sobre a Revogação dos Arts. 4º e 5º da Lei nº 6.134 de 2002 e das Leis nº 3.794 de 1992 e 6.565 
de 2004. 
4Informações obtidas do Plano de Ação de 1995. Prefeitura Municipal de Florianópolis - Secretaria de Saúde e 
Desenvolvimento Social – Departamento de Desenvolvimento Social. 
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Social/LOAS, 
foirealizadoem21desetembrode1994,emFlorianópolis,quecontoucomaparticipação de 44 
(quarenta e quatro) representantes de Entidades Assistenciais do Município. Teve como 
objetivo a divulgação da LOAS e mobilizações para sua implantação no município. O 
segundo Seminário Municipal sobre a LOAS teve a participação de 70 (setenta) Entidades 
Governamentais e Não-Governamentais, no qual teve a criação do Fórum Municipal de 
Assistência Social. Em 1995 foi realizada a I Conferência Municipal de Assistência Social e 
Fórum Municipal de AssistênciaSocial. 

No dia 18 de fevereiro de 2005, sancionou-se a Lei Complementar nº 158, que 
desmembrou a Secretaria criada pela lei citada acima em Secretaria Municipal de 
HabitaçãoeSaneamentoAmbientaleSecretariaMunicipaldaCriança,Adolescente,Idoso, 
Família e Desenvolvimento Social -SMCAIFDS. 

Dois anos após a sanção da Lei Complementar nº 158, a SMCAIFDS passou 
por uma nova reestruturação, sua nomenclatura foi modificada para Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no dia 11 de setembro de 2007, através da Lei nº 7.398. Em 27 de 
janeiro de 2009, foi aprovada a Lei Complementar nº 348/2009 que dispõe sobreo modelo 

degestãoeaestruturaorganizacionaldaAdministraçãoPúblicaMunicipaldeFlorianó
polis, transformando a Secretaria Municipal de Assistência Social em Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Juventude - SEMAS. 

Noâmbitodaexecuçãodeserviços,omunicípiodeFlorianópolisaté2012dispunha 
deumServiçodeAcolhimentodenominado“CasadePassagem”oqualatendia20meninos e 
meninas de 07 a 17 anos em situação de risco, encaminhadas pelo Conselho Tutelar, 
Ministério Público e Juizado da Infância eJuventude. 

Anormativadefuncionamentoregia-seconformeaPolíticaNacionaldeAssistência 
Social criada em 2004, direciona nacionalmente a Assistência Social, a qual para a 
organização de seus serviços e programas delimitava o público alvo e a forma de 
atendimento em cada espaço. Em 2009 é criada a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais havendo uma consolidação e classificação nacional dos serviços, 
cabendo a cada município estabelecer prazos e metas para taladequação. 

Já em 2013, por meio da Lei nº 9197, de 17 de janeiro de 2013, é instituído, no 
âmbito do Município, o serviço de Famílias Acolhedoras vinculado à Secretaria da 
AssistênciaSocial,quesedestinaapossibilitaràscriançaseadolescentes,sobmedidade 
proteção, o acolhimento em famílias acolhedoras, determinado judicialmente, a fim de 
assegurar a convivência familiar e comunitária. No entanto, apenas em2018, o 
municípioinicia o processo de implantação do serviço. 

 
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 8.069, de 13 
de julhode1990,abraçouadoutrinadaproteçãointegralcomodireito,rompendocomavisão 
assistencialista e repressora vigente em toda a legislação que o antecedeu. Destacou 
medidas de proteção que poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulada, em 
conformidade com as necessidades demandadas pela especial proteção ao sujeito em 
desenvolvimento; medidas estas que, preferencialmente, objetivem o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários (artigo 100,ECA). 

No entanto, com o advento da Lei 12.010, promulgada em 3 de agosto de 2009, 
conhecida como a „Lei da Adoção‟, representou a maior revisão ou atualização que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente já recebeu no que diz respeito ao acolhimento de 
crianças e adolescentes. Dentre as mais significativas mudanças, incluiu no 
Estatutoumanova medida de proteção, no seu artigo 101, chamada Acolhimento Familiar: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
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autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 

(...) 

VIII – inclusão em programa de acolhimento familiar; 

Atualmente, o acolhimento familiar é considerado o serviço que deve ser 
acessado, por Lei, anteriormente ao acolhimento institucional, conforme dispõe o artigo 34 
do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 34 O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 
afastado do convívio familiar. 

§ 1o A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento 
familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o 
caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei (grifo nosso). 

Isso porque a família acolhedora possibilita um atendimento individualizado à 
essas crianças e adolescentes, com um olhar responsável e cuidadoso. 

O acolhimento familiar é medida de proteção por meio da qual uma criança ou 
adolescente, afastados temporariamente de sua família de origem até que esta se 
reorganize, permanecem sob os cuidados da denominada família acolhedora. A família 
acolhedora é formada por uma família, nos seus mais diferentes arranjos, que é 
selecionada, capacitada e cadastrada no Serviço de Acolhimento Familiar de crianças ou 
adolescentes do Município. Jane Valente (2013), salienta que: 

no caso do acolhimento familiar, realizado em espaço físico privativo de uma 
família, as crianças e os adolescentes acolhidos recebem cuidados e convivem com as 
regras próprias da dinâmica familiar, tendo garantido o seu direito à convivência familiar e 
comunitária (p.107). 

Em cumprimento ao art. 227 da Constituição Federal, com o serviço de 
acolhimento familiar a sociedade também assume a responsabilidade em assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, a proteção: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). 

Nesse sentido, são imprescindíveis o engajamento e a articulação da 
sociedade, do poder executivo municipal e dos demais atores que compõem o Sistema de 
Garantias de Direitos, para o planejamento e execução de programas e serviços de 
proteção destinados à crianças e adolescentes. 

O Serviço deverá ser organizado segundo os princípios, diretrizes e orientações 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e do documento “Orientações Técnicas: Serviços 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, sobretudo no que se refere à preservação e 
à reconstrução do vínculo com a família de origem, assim como à manutenção de crianças 
e adolescentes com vínculos de parentesco (irmãos, primos, etc.) numa mesma família. O 
atendimento também deve envolver o acompanhamento às famílias de origem, com vistas à 
reintegração familiar. 

Dessa forma, com intuito de oferecer a possibilidade de dar proteção às 
crianças e adolescentes, através dos casos que se apresentam, é que se propõe a 
execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, com o acompanhamento da 
Secretaria Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social, 
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Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fórum de 
Justiça. 

Para a execução do serviço, este contará com 1 Coordenador e 2 técnicos (uma 
psicóloga e uma assistente social) para o acompanhamento de até 10 famílias de origem e 
10 famílias acolhedoras (meta para 2019), com carga horária mínima indicada de 30 horas 
semanais, conforme NOB/RH SUAS, Resolução 17, do CNAS e Resolução 01/2009, do 
CNAS e CONANDA. 

Diante o exposto, faz-se necessário proceder com toda a estruturação 
necessária para o funcionamento, suporte, divulgação e capacitação dos envolvidos nesse 
processo de implantação, a fim de atender as demandas do serviço e dar qualidade no 
atendimentode crianças, adolescentes e famílias a serem atendidas. 

 

 
 
 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

4.1. Objetivo Geral 
 
Implantar o Serviço de Família Acolhedora, serviço tipificado da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, no âmbito do município de Florianópolis, nos termos da Lei 
Municipal nº 9.197/2013, sob a execução da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
4.2. Objetivo (s) Específico(s) 
 

 Equipar o serviço com materiais necessários para o seu devido 
funcionamento, tais como computadores, mesas, impressoras, dentre outros; 

 Produção de material gráfico para divulgação do serviço, como 
desenvolvimento de logo marca, banner, cartaz, folder, camisetas, dentre 
outros; 

 Aquisição de material de expediente para desenvolver as oficinas e 
capacitação com as famílias; 

 Realização do seminário de lançamento do Serviço Família Acolhedora. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

O processo de implantação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
desenvolverá atividades que incluem: aquisição de materiais de consumo; material de 
expediente; material de divulgação do serviço; aluguel de veículo; mapeamento, 
cadastramento, avaliação e seleção de famílias; capacitação; acompanhamento da criança 
e do adolescente acolhido; acompanhamento das famílias de origem e das famílias 
acolhedoras, atividades individuais ou em grupo; articulação com a rede 
socioassistencial;encaminhamentos. 

 
6. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

O serviço tem sua abrangência em todo o município de Florianópolis, devendo 
agir de forma articulada com a rede local, quais sejam: 

 Órgãos do Sistema de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente; 
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 Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

 Serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais; 

 Programas e projetos de formação para o trabalho e de 
profissionalização e inclusão produtiva; 

 Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e 
comunitárias. 

A fim de contribuir para que crianças e adolescentes sejam protegidos por suas 
famílias e com seusdireitosgarantidos;propicieareduçãodasviolações
 dosdireitossocioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência e garanta a 
desinstitucionalização de crianças e adolescentes. 

 
7. PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que 
necessitem de medida de acolhimento familiar, nos termos no art. 101 do ECA, vítimas de 
violências, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude e, 
excepcionalmente,pelo Conselho Tutelar de Florianópolis. 

 
8. METODOLOGIA 

PorsetratardoprocessodeimplantaçãodoserviçodeFamíliaAcolhedora,oitem 
“metodologia” fica restrito ao processo de levantamento das necessidades de materiais 
para essa fase. Nesse sentido, caberá a equipe realizar esse procedimento, encaminhar 
para o setor de licitações, tendo em vista que cabe ao órgão públicos a obrigatoriedadede 
seguir a Lei de licitações nº 8.666/93, que vem exigir Licitação para serviços, inclusive de 
publicidade, compras elocações. 

Cabe salientar ainda que todo o processo de implantação envolve, não 
somente a compra de materiais e equipamentos para a estruturação do serviço, mas 
também para a divulgação nos mais diversos espaços públicos e privados, capacitação das 
famílias em suas várias etapas, realização do seminários de lançamento e produção e 
impressão de materiais gráficos. 

Os processos metodológicos referentes ao funcionamento do serviço, relação 
com as famílias acolhedoras, crianças e adolescentes e suas famílias, relação com a rede 
de atendimento, bem como com o sistema de justiça estará descrito do Projeto 
PolíticoPedagógico, ainda em construção. 

 
9. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Meta(s) Indicadores Meios de Verificação 

Equipar o serviço com 
materiais necessários para o 
seu devido funcionamento; 

Realização do processo licitatório 
para aquisição dos materiais 
previstos. 

Documentos e 
publicação no Diário 
Oficial do Município. 

Produção de material gráfico 
para divulgação do serviço; 

Peças gráficas produzidas. Fotos e lista de 
materiais produzidos. 

Aquisição de material de 
expediente para desenvolver 
as oficinas e capacitação com 
as famílias 

Realização do processo licitatório 
para aquisição dos materiais 
previstos. 

Documentos produzidos 
e publicados no DOM. 

Realização do seminário de 
lançamento do Serviço Família 

Divulgação do evento. Lista de presença e 
fotos. 
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Acolhedora. 
 

10. METAS 

Os resultados consistem nas realizações (metas) que permitirão a consecução do(s) 
objetivo(s) específico(s). 

Meta Atividades relacionadas à meta 

Equipar o serviço com materiais necessários 
para o seu devido  funcionamento; 

Definição da sala onde funcionar as atividades 
administrativas do serviço. 

Encaminhamento para o setor correspondente 
para deflagraro processo de licitação dos 

materiais permanentes e aluguel de veículo. 

Produção de material gráfico para 
divulgaçãodo serviço; 

Contratação de empresa para desenvolvimento 
de logomarca 

Produção de materiais gráficos 

Encaminhamentopara impressão nagráfica. 

Aquisição de material de expediente para 
desenvolver as oficinas e capacitação com 

as famílias 

Levantamento dos materiais de expedientes 
necessários para realização das atividades 

propostas pelo Serviço de Família Acolhedora. 

Encaminhamento para o setor correspondente 
para deflagrar o processo de licitação dos 

materiais de expediente. 

Realização doseminário delançamento 
doServiço FamíliaAcolhedora 

Levantamento e definição doespaço para 
realização doevento; 

Publicização e divulgação do evento e do 
funcionamento do Serviço Família Acolhedora. 

Realização do Seminário. 
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
 
BRASIL. Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas 
públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. MODALIDADE DA PARCERIA: Termo de Colaboração  
 
2. OBJETO DA PARCERIA: Implantação e Execução do Serviço de Assistência Social 
Tipificado de Acolhimento em Família Acolhedora que organiza o acolhimento de crianças 
e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias 
acolhedoras cadastradas.  
 
3. VALOR DE REFERÊNCIA: 

 

Serviço Valor total  

Implantação do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora R$ 150.000,00 

Total R$ 150.000,00 

 

Serviço 
Capacidade de 

atendimento/mês 
Valor total mensal 

Execução do Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora 15 R$ 24.682,55 

Total  R$ 24.682,55 

 

Serviço 
Capacidade de 

atendimento/mês 
Valor total 

mensal 

Pagamento do subsídio às família acolhedoras 
(de responsabilidade da PMF/SEMAS) 15 R$ 16.500,00 

Total  R$ 16.500,00 

 
 
4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE EDITAL 
 
 O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora deverá acolher crianças e 
adolescentes, afastados da família, por medida de proteção, em residência de famílias 
acolhedoras cadastradas. 
As crianças e adolescentes serão acolhidas por prazo determinando, sendo possibilitado o 
retorno à família de origem, se não houver decisão judicial em contrário, ou o 
encaminhamento para adoção. 
 A Organização da Sociedade Civil selecionada será responsável por selecionar, 
capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o 
acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem. 
 A execução do Serviço de Acolhimento deverá observar os princípios, as diretrizes 
e as orientações sobre o acolhimento previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
nas “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” e no 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, sobretudo no que se refere à preservação e à 
reconstrução do vínculo com a família de origem, assim como à manutenção de crianças e 
adolescentes com vínculos de parentesco (irmãos, primos, etc.) numa mesma família. 
 Na execução do Serviço de Acolhimento, o atendimento também deve envolver o 
acompanhamento às famílias de origem, com vistas à reintegração familiar. 
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 O encaminhamento de crianças e/ou adolescentes para o Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora deverá ser orientado para aquelas cuja avaliação indique 
possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou extensa. 
 
5. METAS QUANTITATIVAS  
 

Serviços Capacidade de atendimento/mês 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 15 

Total 15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
02/09/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3022

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, S/N, (Passarela “Nego Quirido”) , 2º andar, Centro,  Florianópolis, SC, CEP 88020-212 

documentos.semas@pmf.sc.gov.br 

6. PÚBLICO ALVO  
 O público alvo a ser atendido pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
são famílias, residentes no município de Florianópolis, interessadas em se tornarem 
famílias acolhedoras. E crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, aos 
quais foi aplicada medida de proteção, por motivo de abandono ou violação de direitos, 
cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidado e proteção.  
 
6.1. Formas de acesso:  
 As famílias acolhedoras serão captadas através de campanhas de informação e 
divulgação sendo a participação de forma totalmente voluntária. E serão habilitadas 
posteriormente a capacitações e avaliações da equipe técnica do serviço.    
 
7. OBJETIVO GERAL  
 Implantar e executar o Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras no 
município de Florianópolis. 
 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Elaborar o Plano Político Pedagógico do Serviço; 
- Realizar a captação e o cadastramento de famílias interessadas em se tornarem famílias 
acolhedoras; 
- Realizar capacitação e habilitação para as famílias acolhedoras; 
- Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas temporariamente 
de sua família de origem;  
- Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar;  
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;  
- Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas;  
- Apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem. 
 
9. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO SERVIÇO 
 
 Seleção, preparação, cadastramento e acompanhamento das famílias acolhedoras; 
orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção do plano 
individual e familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; informação, comunicação e 
defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; providência de documentação 
pessoal da criança/adolescente e família de origem; articulação da rede de serviços 
socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa 
de direitos; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização e 
fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; articulação interinstitucional com 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
 
10. ATIVIDADES DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO  
 
 Manutenção de prontuário do indivíduo/atendido, através de dispositivos eletrônicos, 
com informações do acompanhamento e evolução do usuário no programa, de 
encaminhamentos, descrição de situações prioritárias e/ou anexo de documentos, 
articulação com a Rede de Garantia de Direitos.  
 Manutenção de lista de atendidos no programa, previamente padronizadas pelo 
órgão gestor, com registro do perfil e da situação familiar do acolhido.  
 Elaboração e envio relatórios de acompanhamento quando solicitado pela rede de 
atendimento e para o Poder Judiciário  
 
12. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO MÍNIMO  
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12.1-  Espaço institucional destinado as atividades administrativas, de planejamento e 
reuniões de equipe e atendimentos as famílias acolhedoras. E deverá disponibilizar 
materiais necessários para a realização do serviço, conforme objeto previsto neste Edital; 
12.2- Organização Social deverá fornecer 1 veículo, com ano de fabricação a partir de 
2015/15. O veículo deve ter capacidade para transporte da equipe técnica para realização 
do trabalho de acompanhamento das famílias acolhedoras; 
12.5- É de responsabilidade da Organização Social a reposição imediata de veículos e de 
Recursos Humanos mantendo a quantidade de veículo e a equipe mínima descrita no 
presente Termo de Referência.  
 
13. FUNCIONAMENTO:  
 
 O funcionamento se dará em dias úteis, de 2a a 6a feira, das 08 às 18h, devendo 
disponibilizar um canal de atendimento em sistema de sobre aviso nos períodos noturno, 
finais de semana e feriado para atendimento de eventuais emergências às famílias 
acompanhadas.   
 
14. RECURSOS HUMANOS  
 

Função Escolaridade 
Carga 

Horária 
Semanal 

Quant. Competências 

Coordenação Nível superior 
com formação 40h 01 

Representar o Acolhimento 
Famil iar  junto à rede de 
proteção,  ao s is tema de 
garant ias  de d ire itos e ao 
gestor da pol í t ica de 
Ass istência Soc ia l  do 
Municíp io –  a Secretar ia 
Munic ipal  de Assistênc ia 
Socia l (SEMAS).  
Supervis ionar o trabalho 
técnico junto às famíl ias e às 
cr ianças e adolescentes,  
inclu indo d isponib i l idade para 
atender  todas as demandas 
que possam surgir  no decorrer  
do convív io entre acolh ido, 
famíl ia acolhedora ou de 
or igem.  
Encaminhar Relatór ios , Planos 
Indiv iduais  de Atendimento 
(PIA´s)  e demais  informações 
produzidas pelas equipes 
técnicas aos órgãos 
competentes,  bem como 
manter  sob guarda os 
documentos referentes à 
famíl ia  e à cr iança ou 
adolescente acolhido.   
Responsabi l izar -se sobre a 
prestação de informações 
sobre ocorrênc ias re levantes 
no decorrer do acolh imento à 
SEMAS e aos demais órgãos 
competentes,  bem como 
responsabi l izar -se pelo 
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controle da prestação de 
contas das 
famíl iasacolhedoras.  

 

Assistente 
Social 

Nível superior 
com formação 

em Serviço 
Social e registro 

do Conselho 
Profissional 

30h* 01 

Responsável  pelo 
acompanhamento ps icossoc ia l 
das cr ianças e adolescentes 
acolh idos, bem como das 
famíl ias acolhedoras e de 
or igem de forma 
interd isc ip l inar  e art icu lada 
com a rede. É papel da Equipe 
Técnica, em conjunto com a 
Coordenação, efetuar  a 
acolh ida, aval iação, seleção,  
capac itação, 
acompanhamento,  
des l igamento e supervisão 
das famíl ias  acolhedoras. A 
preparação e 
acompanhamento técnico das 
famíl ias de or igem ou 
extensas com vistas à 
re integração fami l iar  também 
é at r ibuição da equipe técnica.  
Os encaminhamentos,  
d iscussões e 
acompanhamentos do 
p lanejado em rede,  
cons iderando as intervenções 
necessár ias  à evolução de 
cada caso,  bem como a 
art icu lação com a rede de 
serviços e Sistema de 
Garant ia de Dire i tos , devem 
ser efetuados pela Equipe 
Técnica do Serviço de 
Acolh imento. Também, é 
responsável pela confecção 
dos PIA´s , bem como dos 
demais re latór ios  técnicos e 
prestação de informações 
per t inentes ao 
acompanhamento,  com o 
encaminhamento aos órgãos 
per t inentes. Ainda,  compete à 
Equipe Técnica a construção e 
a manutenção de prontuár ios  
indiv iduais atual izados e da 
sol ic i tação da prestação de 
contas do subsíd io mensal e 
do BPC para afamíl ia.  
 

Psicólogo 

Nível superior 
com formação 

em Psicologia e 
registro do 
Conselho 

Profissional 

30h* 01 

 
* A equipe técnica e coordenação deverá ter flexibilidade nos horários de trabalho, 

para atendimento às peculiaridades desta modalidade de atendimento (possível 
necessidade de atendimento fora do horário comercial). 
 
15.  DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  
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 O processo de Monitoramento e Avaliação do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora será realizado pela SEMAS, através de servidor da Diretoria de Proteção 
Social Especial. 
 Deverão ser entregues mensalmente, ao gestor de referência do termo de parceria 
da Diretoria de proteção Social Especial: 
a) Escala mensal dos prestadores do serviço, com horário e local de trabalho. 
b) Frequência dos prestadores do serviço; 
c) Cronograma de atividades desenvolvidas constando os locais onde foram realizadas as 
atividades, horários das atividades, os usuários do serviço, qualificação dos mesmos, 
encaminhamentos realizados, entre outros dados a serem preenchidos em instrumentais 
próprios; 
d) Relatórios mensais até o segundo dia útil de cada mês, abordando informações 
quantitativas, qualitativas, incluindo os seguintes elementos: relatório das atividades 
realizadas e fichas de avaliações das atividades realizadas, encaminhamentos realizados e 
efetivados, em modelos a serem disponibilizados pela SEMAS 
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO N. [NÚMERO DO TERMO] 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. [NÚMERO 

DO EDITAL] ([DADOS DO DIÁRIO OFICIAL]), QUE 

CELEBRAM, ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, COM INTERVENIÊNCIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E [NOME DA OSC]. 

 

 O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), situada na 

[ENDEREÇO DA SECRETARIA], inscrito no CNPJ sob o nº 

82.892.282/0001-43, aqui representado pela sua Secretária Sra. 

[QUALIFICAÇÃO DA SECRETÁRIA], denominados neste ato 

simplesmente PMF/SEMAS de um lado, e de outro lado a Organização da 

Sociedade Civil “[NOME DA OSC]”, ora dita PARCEIRA, inscrita no CNPJ 

[CNPJ DA OSC], [QUALIFICAÇÃO DA OSC E SEU RESPONSÁVEL 

LEGAL], ajustam a presente Parceria, mediante as Cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

1.1 O objeto do presente Termo consiste na parceria estabelecida entre a PMF/SEMAS 

e a PARCEIRA para a execução do projeto [DESCRIÇÃO BREVE DO OBJETO DO 

EDITAL]. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Usuários  

2.1 [DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO]. 
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CLAUSULA TERCEIRA - Da Execução do Projeto  

3.1. O projeto será executado em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado 

e aprovado em virtude do Edital de Chamamento Público [NÚMERO DO EDITAL]; 

3.2. [DESCRIÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME 

PROPOSTA APRESETADA]. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Das vedações 

4.1. Fica vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida nesta 

Parceria e explicitadas no Plano de Trabalho. 

4.2. O plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas e valores ajustados, após 

solicitação formalizada e fundamentada pela PARCEIRA à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, pelo motivo por ela identificado na execução ou pela PMF/SEMAS 

durante as ações de monitoramento e avaliação da parceria, desde que não haja 

alteração de seu objeto principal, e em momento anterior à utilização do recurso 

pretendido, nas seguintes situações: 

I. quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e a melhor 

consecução do objeto pactuado;  

II. na ocorrência de ampliação dos recursos por suplementações 

orçamentárias, mediante celebração de termo aditivo. 

4.2.1. A alteração pretendida somente será considerada válida, para fins de prestação 

de contas, após análise e manifestação favorável da PMF/SEMAS. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do fundamento legal 

5.1. Têm fundamentação legal, no que couber, na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei das Licitações), na Lei 

Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), na Lei N. 8.069 de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); na Lei Federal nº 12.435/2011 

(LOAS Consolidada), na Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015 (MROSC); na 

Portaria 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional; no Decreto Municipal 

21.966/2020; na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
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Catarina TC – 14/2012 e; No Edital de Chamamento Público [Número do edital], sem 

prejuízo à observância de outras legislações aplicáveis, as quais devem ser 

observadas durante toda a vigência da presente Parceria. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Do valor da Parceria e das despesas 

6.1. A parceria consiste no repasse de recursos financeiros pela PMF/SEMAS à 

PARCEIRA, para o custeio das despesas contraídas durante a vigência deste Termo, 

conforme os itens discriminados para aplicação dos recursos no Plano de Trabalho 

aprovado, observada a legislação vigente. 

6.2. Para atendimento ao disposto nesta Cláusula, a PMF/SEMAS repassará o valor 

total de [VALOR DA PARCERIA], a crédito de conta específica aberta pela 

PARCEIRA no [DADOS BANCÁRIOS], em nome desta e aberta para esta finalidade, 

dividido em [NÚMERO E VALORES DAS PARCELAS], condicionadas aos limites das 

possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal. 

6.2.1. Para composição das parcelas foram consideradas as despesas elencadas no 

Plano de Trabalho aprovado. 

6.3. As despesas decorrentes do atendimento ao disposto nesta Cláusula correrão à 

Conta do Orçamento: 

[DADOS DO ORÇAMENTO] 

6.4. As parcelas tratadas no item 6.2, desta cláusula, serão liberadas pela 

PMF/SEMAS à PARCEIRA segundo Cronograma de Desembolso encaminhado pela 

PARCEIRA, condicionada à observância de que esta não possua débitos em aberto 

e/ou pendências no dever de prestar contas junto a quaisquer órgãos do Município de 

Florianópolis, inclusive as relativas às parcelas deste Termo, aos limites das 

possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, e da apresentação 

pela PARCEIRA, em momento anterior à cada parcela a ser recebida, das seguintes 

Certidões Negativas de Débitos (dentro da validade): Certidão Negativa de Débito 

Municipal; Certidão Negativa de Débitos da União; Certidão Negativa de Débitos 

Estaduais; Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão negativa de Débitos 

Trabalhistas aos moldes da legislação vigente. 
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6.4.1. A liberação das parcelas se dará conforme Instrução Normativa que dispõe, 

dentre outras providências, sobre regras, procedimentos e cronogramas para repasse 

dos valores relativos aos termos de parceria, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

6.4.2. As parcelas ficarão retidas, até o saneamento das impropriedades, nos seguintes 

casos: 

I. quando as certidões negativas inicialmente apresentadas estiverem vencidas; 

II. quando a PARCEIRA estiver inadimplente em relação à prestação de contas e 

eventuais devoluções de valores; 

III. quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise 

do contraditório e da ampla defesa; 

IV. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por 

inadimplemento da PARCEIRA em relação às obrigações estabelecidas neste 

Termo de Colaboração; e 

V. quando a PARCEIRA deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas 

saneadoras apontadas pela PMF/SEMAS ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo, no prazo definido em notificação. 

6.4.2.1. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de 

trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de Colaboração 

ou de Fomento, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 

13.019/2014. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações 

7.1. A PMF/SEMAS obriga-se a:  

7.1.1. Efetuar o repasse dos recursos financeiros consignados na Cláusula Sexta do 

presente Termo de Colaboração e de acordo com o Plano de Trabalho, parte integrante 

desta parceria, não cabendo à PMF/SEMAS qualquer responsabilidade por despesa 

excedente aos recursos a serem transferidos. 

7.1.2. Prestar supervisão e suporte técnico à PARCEIRA visando a adequação dos 

seus serviços; 
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7.1.3. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desta Parceria, conforme 

mencionado na Cláusula Primeira. 

7.1.4. Promover capacitação continuada para os trabalhadores/as da PARCEIRA;  

7.1.5. Emitir relatório de Admissibilidade de prestações de contas dos recursos 

financeiros repassados à PARCEIRA; 

7.1.6. Assinalar prazo para que a PARCEIRA adote as providências necessárias para o 

exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Colaboração, sempre 

que verificada alguma irregularidade, sob pena da retenção das parcelas dos recursos 

financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes. 

7.1.7. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da PARCEIRA, a PMF/SEMAS 

poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 

população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de 

realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:  

I. retomar os bens públicos em poder da PARCEIRA, qualquer que tenha sido a 

modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no 

plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 

executado pela PARCEIRA até o momento em que a administração assumiu 

essas responsabilidades.  

7.2. A PARCEIRA obriga-se a: 

7.2.1. Garantir estrutura adequada para a execução do objeto pactuado, em condições 

que atendam as normas e legislações específicas ao Projeto pactuado, assim como as 

exigências e normas previstas pela Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. 

7.2.1.1. Deverá a PARCEIRA contar com espaço institucional para atividades 

administrativas, de planejamento, reuniões de equipes, trabalho social com as famílias 

com salas para atendimento individuais e de grupos, reuniões intersetoriais, não 

havendo a necessidade do espaço ser exclusivo para a execução do serviço. 

7.2.2. Ofertar aos beneficiários do Projeto as atividades previstas no plano de trabalho, 

gratuitamente e sem qualquer discriminação ou exigência de contraprestação do 

mesmo. 
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7.2.3. Informar à PMF/SEMAS o acolhimento da criança/adolescente, bem como as 

informações necessárias para o repasse do subsídio, de acordo com as normativas e 

procedimentos internos da Gestão Municipal. 

7.2.4. Propiciar aos técnicos da PMF/SEMAS e do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), todos os meios e condições necessários para 

acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução do projeto pactuado. 

7.2.5. Permitir o livre acesso dos servidores da PMF/SEMAS, assim como do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Controle Interno 

Municipal e órgãos do Controle Externo aos documentos, às informações referentes à 

este Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução do objeto. 

7.2.6. Manter cadastros dos usuários, de modo a permitir o acompanhamento, a 

supervisão e controle da execução do Projeto objeto deste Termo de Colaboração. 

7.2.6.1. Será de responsabilidade da PARCEIRA cadastrar, manter e atualizar os 

cadastros individuais das famílias de origens das crianças e adolescentes e das 

famíliasacolhedoras interessadas, utilizando para tanto um modelo a ser aprovado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, de modo que estes possam servir de fonte 

de informação para pesquisas de interesse social. 

7.2.7. Garantir a a participação dos técnicos e demais profissionais envolvidos na 

prestação do serviço pretendido em capacitação inicial e formação continuada, com 

vistas a atualização de legislação e subsídios técnicos referentes ao atendimento do 

público alvo em pelo menos 36h/ano, quando ofertado pela PMF/SEMAS. 

7.2.8. Fazer-se representar nas discussões com a Rede de Proteção Social do 

Município. 

7.2.9. Não usar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção social e 

pessoal de autoridades, servidores públicos, bem como dos dirigentes e funcionários 

da PARCEIRA. 

7.2.10. Dar ampla transparência, inclusive quando da utilização de plataforma 

eletrônica, quanto aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de 

remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com 

recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores, divulgando na 

internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
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exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública 

Municipal, contendo as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal n. 13.019, de 

2014. 

7.2.11. Comunicar previamente, de forma oficial à PMF/SEMAS caso haja intenção de 

mudança de endereço por parte da PARCEIRA. 

7.2.12. Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal, assim 

como, pelas despesas não previstas no Plano de Trabalho, as quais deverão ser 

custeadas com utilização de recursos próprios, inclusive despesas referentes à 

encargos trabalhistas; 

7.2.13. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos valores recebidos, que não 

poderão ser destinados a quaisquer outros fins diferentes dos previstos no objeto e no 

Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração, sob pena de rescisão deste 

instrumento, devolução de valores com atualização monetária e juros legais, prejuízo à 

adoção de medidas judiciais cabíveis e responsabilização pessoal de seus dirigentes. 

7.2.14. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista, 

previdenciária, comercial, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em 

geral, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da PMF/SEMAS 

inadimplência da PARCEIRA em relação ao pagamento, os ônus incidentes sobre o 

projeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, eximindo a 

PMF/SEMAS de quaisquer ônus e reivindicações perante terceiros, em juízo ou fora 

dele. 

7.2.15. Manter e movimentar os recursos recebidos em conta corrente específica 

aberta para esta finalidade, conforme previsto no item 6.2 deste Termo. 

7.2.16. Movimentar os recursos no âmbito do Plano de Trabalho deste Termo mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 

de depósito em sua conta bancária ou utilização do cartão de débito. 

7.2.16.1. Realizar os pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços; 

7.2.17. Verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, 

aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação. 
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7.2.17.1. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano 

de trabalho, a PARCEIRA deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os 

novos preços praticados no mercado.  

7.2.18. Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços, notas ou demais 

comprovantes fiscais, com data, valor, razão social e número de inscrição no CNPJ da 

PARCEIRA e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de 

comprovação das despesas. 

7.2.19. Registrar as despesas realizadas, quando determinado pela unidade gestora, 

com a inserção de notas ou demais comprovantes fiscais referentes às despesas, além 

dos respectivos comprovantes de pagamentos. 

7.2.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à 

utilização dos recursos, conforme a legislação vigente; 

7.2.21. Utilizar o recurso financeiro de cada parcela no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data da transferência bancária efetuada pela PMF/SEMAS. 

7.2.21.1 Quando o prazo previsto para utilização for superior a 30 (trinta) dias, os 

recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em 

fundo de aplicação financeira de curto prazo lastreado em títulos da dívida pública 

federal.  

7.2.21.2. Os rendimentos da aplicação financeira devem ser empregados no objeto da 

parceria ou devolvidos à concedente, ficando sujeitos aos mesmos prazos e regras de 

prestação de contas dos recursos transferidos. 

7.2.22. Encaminhar à PMF/SEMAS no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de finalização do uso total dos recursos repassados, o processo de prestação de 

contas referente à parcela recebida. 

7.2.23. Devolver à PMF/SEMAS, os saldos financeiros remanescentes, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, em ocasião da conclusão, rescisão ou extinção da 

parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, 

providenciada pela autoridade competente da administração pública municipal.  

7.2.24. Adotar as medidas saneadoras apontadas pela PMF/SEMAS ou pelos órgãos 

de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação. 
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7.2.25. Ressarcir à PMF/SEMAS os recursos recebidos através desta parceria, quando 

se verificar sua inadequada utilização, nos termos da legislação vigente; 

 

CLÁSULA OITAVA – Dos Bens Remanescentes 

8.1. Os bens permanentes adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com 

recursos repassados pela Administração Pública são de titularidade da PMF/SEMAS 

quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio 

da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela PMF/SEMAS. 

8.2. Deverá a PARCEIRA, a partir da data da apresentação da última prestação de 

contas, disponibilizar os bens permanentes adquiridos com recursos da parceria para a 

PMF/SEMAS, por meio de termo de recebimento. 

8.3.1. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil ou revogação da 

parceria firmada durante sua vigência, os bens permanentes deverão ser devolvidos a 

unidade gestor PMF/SEMAS a, por meio de termo de recebimento, no prazo de até 90 

(noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução. 

 
CLÁSULA NONA - Da Prestação de Contas 

9.1. A prestação de contas dos recursos financeiros será elaborada de acordo com as 

Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina, bem como aquelas contidas nas demais legislações vigentes; 

9.2. A PARCEIRA disporá de 10 (dez) dias para a apresentação da prestação de 

contas, a contar da data em que finalizar o uso do recurso recebido.  

9.3. A prestação de contas apresentada pela PARCEIRA deverá conter elementos que 

permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 

pactuado, e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas. 

9.3.1. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

9.3.2. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 

causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 

cumprimento das normas pertinentes. 
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9.3.3. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 

resultados alcançados. 

9.4. O processo de prestação de contas, de responsabilidade da PARCEIRA, deverá 

ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à PMF/SEMAS por meio 

de plataforma eletrônica e/ou, até determinação contrária, em sua forma física, quando 

deverá ser composto dos seguintes documentos: 

I. capa (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS); 

II. ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, dirigido ao responsável 

da Unidade Gestora, assinado pelo presidente da PARCEIRA (modelo a 

ser disponibilizado pela PMF/SEMAS); 

III. cópia do plano de trabalho aprovado e aplicação dos recursos recebidos 

IV. declaração firmada por dirigente da PARCEIRA beneficiada acerca do 

cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos 

recebidos. (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS);  

V. relatório de Execução Financeira, assinado pelo representante legal da 

PARCEIRA e o responsável financeiro desta, contendo a relação das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e vinculadas com a execução 

do objeto, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Original do extrato bancário da conta específica mantida pela 

PARCEIRA da sociedade civil beneficiada, evidenciando o 

ingresso e a saída dos recursos; 

b) Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias 

vinculadas às despesas comprovadas;  

c) Comprovante da devolução do saldo remanescente, por ventura 

existente, à PMF/SEMAS; 

d) Originais dos comprovantes da despesa, emitidos dentro do prazo 

de vigência deste Termo, e em nome da PARCEIRA (nota fiscal, 

cupom fiscal, guias de pagamento, folha de pagamento) com os 

devidos termos de aceite;  
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e) Comprovante do recolhimento do DAM - Documento de 

Arrecadação Municipal, quando da utilização da Nota Fiscal 

Avulsa. 

VI. Relatório de execução do objeto, que conterá: 

a) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de 
que trata a prestação de contas;  

b) a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto; 

c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como 
listas de presença, fotos, vídeos, entre outros. 

9.4.1. O relatório de execução do objeto, de que trata o inciso XII, deverá, ainda, A 

cada semestre e/ou no último a ser apresentado, fornecer elementos para avaliação: 

a) dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 

b) do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por 
meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou 
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, 
entre outros; e 

c) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 
do objeto.   

9.4.2. Deverá a PARCEIRA apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do 

alcance das metas; 

9.4.3. Na hipótese de prestação de contas através de plataforma eletrônica do sistema 

de gestão de parcerias, a documentação a ser apresentada, deverá contemplar os 

formulários e as exigências definidas pelo sistema. 

9.4.4. Os documentos fiscais que compõem o processo de prestação de contas a ser 

apresentado pela PARCEIRA deverão conter as seguintes informações: 

a) Data de emissão;  

b) Identificação completa do emitente e da instituição Parceira (nome 

ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço);  

c) Descrição precisa do objeto da despesa, indicando quantidade, 

marca tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam 

sua perfeita identificação;  
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d) Valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço, bem como 

o valor total da operação, não sendo admitidas descrições 

genéricas. 

9.4.5. Não serão aceitos documentos comprobatórios incompletos, que contenham 

rasuras ou borrões em qualquer de seus campos e cujas despesas forem efetivadas 

fora do período da vigência deste Termo; 

9.4.6. Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 

documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações 

para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da 

despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse. 

9.4.7. Quando se tratar de fornecimento ou prestação de serviço por pessoa jurídica, 

somente serão admitidas notas fiscais. 

9.4.8. Quando se tratar de serviços prestados por autônomo serão admitidos nota fiscal 

de serviço avulsa, devendo ser comprovada a retenção do INSS através da Relação 

dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP e do recolhimento do Documento de 

Arrecadação Municipal (DAM). 

9.4.9. Quando constar pagamento de pessoal, deverão ser anexadas: Relação dos 

Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP e cópias das guias e comprovantes de 

pagamento dos Encargos Sociais - Guia da Previdência Social (INSS), Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), PIS e Imposto de Renda. 

9.4.10. Somente será aceito recibo quando se tratar de prestação de serviços por 

contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação 

tributária. 

9.4.10.1. O recibo conterá no mínimo, a descrição precisa e específica dos serviços 

prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do 

emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e as discriminações das 

deduções efetuadas. 

9.4.11. Acompanhando cada documento fiscal apresentado, deve(m) ser anexada(s) 

a(s) cópia(s) da(s) transferência(s) eletrônica(s) utilizada(s) para pagamento da(s) 

despesa(s). 
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9.4.11.1. Para cada comprovante fiscal será obrigatória uma transferência bancária. 

9.5. Somente serão aceitas despesas efetuadas durante o período de vigência deste 

Termo, relativas às metas aprovadas no Plano de Trabalho e com atendimento aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência. 

9.5.1. A PMF/SEMAS somente poderá autorizar a utilização do recurso em data 

posterior ao término da vigência do Termo de Colaboração ou de Fomento quando o 

fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

9.6. Serão aceitas apenas despesas vinculadas diretamente à execução do Plano de 

Trabalho a que se destina este Termo de Colaboração, conforme a Cláusula I, 

comprovando que o objeto da Parceria foi integralmente cumprido e que os preços 

noticiados nos documentos apresentados estão em sintonia com os preços praticados 

no mercado, sob pena das despesas serem reprovadas. 

9.6.1. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive 

referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, 

salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos 

financeiros. 

9.6.2. Quando for o caso de rateio, a memória de cálculo da despesa deverá conter a 

indicação do seu valor integral e o detalhamento quantitativo da divisão que compõe o 

custo global, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do 

número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de 

recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

9.7. O processamento e as decisões relativas às prestações de contas serão realizados 

de acordo com as normas previstas na legislação vigente. 

9.8. A PMF/SEMAS poderá solicitar da PARCEIRA documentos complementares a fim 

de elucidar o elemento da despesa, tais como: conciliação bancária, justificativas com 

descrição detalhada da execução, registros fotográficos de eventos e restaurações, 

listas de presença com nomes e CPF dos participantes, programação de eventos, 

contratos de prestação de serviço e de locação, memorial descritivo, cartazes do 

evento, exemplar de publicação impressa, certificados de qualificação dos 

colaboradores e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da 

execução do objeto. 
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9.9. Somente poderá ser dado como aprovado o processo de prestação de contas que 

atender ao Relatório de Admissibilidade de Prestação de Contas emitido pelo Gestor 

deste Termo e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

9.10. Verificada inconsistências na prestação de contas apresentada, é de 

responsabilidade da PARCEIRA, após ser cientificada do(s) fato(s), providenciar a 

documentação solicitada e/ou ressarcir a PMF/SEMAS sobre a despesa glosada, sob 

pena de bloqueio de novas parcelas até que as diligências sejam sanadas, observados 

os prazos previstos na legislação vigente. 

9.11. É de responsabilidade da PARCEIRA administrar e cumprir os prazos de 

regularização dos processos de prestação de contas, a fim de viabilizar o cumprimento 

total do cronograma de repasse financeiro dentro da vigência deste Termo. 

9.12. Se considerada inadimplente, a PARCEIRA ficará impossibilitada de firmar novas 

parcerias com o Município de Florianópolis e de receber recursos derivados de Termos 

de Parceria e/ou parcerias vigentes, nos moldes da legislação vigente. 

9.13. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas no prazo e formas 

estabelecidos, ou não sendo aprovadas, sob pena de responsabilidade solidária, o o 

responsável pela PMF/SEMAS determinará a suspensão imediata da liberação de 

novos recursos e notificará a PARCEIRA para que, em até 30 (trinta) dias, cumpra a 

obrigação ou recolha ao erário os recursos que lhe foram repassados, corrigidos 

monetariamente, na forma da legislação vigente, além de responsabilidade na esfera 

civil e penal, se for o caso. 

9.13.1. Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá 

ser encaminhado ao responsável pelo controle interno municipal para as devidas 

providências. 

9.13.1.1. Rejeitada ou não apresentada a prestação de contas e não efetuada a 

devolução dos recursos públicos deverá o responsável pela PMF/SEMAS instaurar o 

Processo de Tomada de Contas Especial para apuração de fatos, identificação dos 

responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, conforme Instrução 

Normativa N.TC-13/2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

9.13.1.2 Enquanto não for encerrada a Tomada de Contas Especial, ficará a 

PARCEIRA impedida de receber recursos públicos do Município, bem como firmar 

novas parcerias. 
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9.14.. As prestações de contas serão avaliadas: 

I. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidas no plano de trabalho; 

II. regulares com ressalva, quando, apesar de cumprido os objetivos e as metas da 

parceria, evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 

de que não resulte em dano ao erário; e 

III. irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

9.15. A PARCEIRA deverá manter em seu arquivo os documentos que compõem a 

prestação de contas pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do dia útil 

subsequente ao da sua apresentação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Fiscalização, Monitoramento e Avaliação 

10.1. Cabe a PMF/SEMAS decidir sobre a oportunidade e conveniência de proceder a 

fiscalização nas instalações e documentos relativos à execução da presente Parceria, e 

executar a fiscalização, monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho nos termos 

da legislação vigente. 

10.2. Ao Gestor do Termo competem as atribuições previstas na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das responsabilidades 

11.1. Os responsáveis pela execução deste Termo de Colaboração que incidirem em 

descumprimento de suas obrigações serão responsabilizados pelas irregularidades 

eventualmente praticadas. 

11.2. A inadimplência da PARCEIRA com referência aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao Município de Florianópolis a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Parceria ou 
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restringir a regularização e o uso de bens e imóveis integrantes do patrimônio 

municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das penalidades  

12.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho aprovado e 

com a legislação vigente e/ou pela inexecução total ou parcial das obrigações ora 

assumidas, a PMF/SEMAS poderá aplicar à PARCEIRA, garantida prévia defesa e 

sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, na forma 

da legislação vigente: 

12.1.1. Advertência: tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela PARCEIRA no âmbito da parceria que não justifiquem 

a aplicação de penalidade mais grave.  

12.1.2. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de 

advertência e nas demais situações em que forem verificadas irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a 

imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública Municipal. 

12.1.2.1. A sanção de suspensão temporária impede a PARCEIRA de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da 

administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

12.1.3. Declaração de inidoneidade: será aplicada nas aplicada nas ocorrências do 

inciso III do item 9.14, impedindo a PARCEIRA de participar de chamamento público 

e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá 

quando a organização da sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal 

pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade. 

12.2. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à 

legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Rescisão e da Renúncia 
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13.1 Este Termo de Colaboração poderá ser denunciado por qualquer das partes e 

rescindido a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 

dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, ficando as partes 

responsáveis pelas obrigações assumidas até esse prazo.   

13.2. Poderá haver rescisão do presente Termo de Colaboração em decorrência da 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda, pela 

superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente 

inexequível, unilateralmente a qualquer tempo. 

13.3. A ocorrência de irregularidades que impliquem no descumprimento de quaisquer 

Cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a 

suspensão de repasse de recursos financeiros pela PMF/SEMAS, independente de 

procedimentos judiciais. 

13.3.1. Constitui, ainda, motivo para rescisão a ocorrência das seguintes situações: 

a) Utilização dos recursos em desacordo com o objeto e das normas deste 

instrumento;  

b) Falta de apresentação dos relatórios de execução e prestação de contas nos 

prazos devidos;  

c) Não execução das ações em conformidade com o projeto de intervenção social;  

d) Não cumprimento ou adequação às notificações expedidas pela PMF/SEMAS;  

e) A subcontratação total do objeto, associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação da PARCEIRA que afetem a boa execução da 

parceria, sem prévio conhecimento e expressa autorização da PMF/SEMAS;  

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro 

próprio, pelo Gestor designado para o acompanhamento e fiscalização deste 

Termo de Colaboração;  

g) Razões de interesse público, devidamente justificadas pela autoridade 

competente; 

13.4. A rescisão deste Termo poderá ser: 

13.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração. 
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13.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

13.5. A rescisão deste instrumento de parceria só poderá ser realizado mediante 

procedimento administrativo próprio, em que se garanta o contraditório e ampla defesa. 

13.6. Na denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, o destino dos 

bens remanescentes serão definidos em conformidade com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vigência 

14.1. Este Termo de Colaboração entra em vigor a partir da data de [DATA DE INÍCIO 

DA VIGÊNCIA] e tem sua vigência até a data de [DATA DE TÉRMINO DA 

EXECUÇÃO], podendo ter seu prazo de vigência prorrogado caso seja necessário à 

execução do objeto. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do aditamento 

15.1. A PMF/SEMAS/FMDCA poderá autorizar ou propor alterações deste Termo de 

Colaboração e do Plano de Trabalho (art. 42, inciso VI, e art. 57, Lei Federal 

13.019/2014 e suas alterações), após, respectivamente, solicitação fundamentada da 

PARCEIRA ou sua anuência, desde que não haja alterações de seu objeto, e que o 

período total da vigência não exceda cinco anos, nas formas estabelecidas pela 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das disposições gerais 

16.1 - Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir as 

dúvidas ou litígios oriundos da execução desta parceria, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

E por estarem acordadas as partes, assinam esta parceria em 2 (duas) vias de igual 

teor e para o mesmo efeito legal, com as testemunhas abaixo firmadas. 

[LOCAL E DATA] 

[ASSINATURAS] 
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ANEXO I (do TERMO DE COLABORAÇÃO) 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO [NÚMERO DO TERMO] 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PLANO DE APLICAÇÃO 

[NOME DA OSC] 

 

PARCELAS PREVISÃO DE REPASSE [DADOS BANCÁRIOS] 

[Nº DA PARCELA] [MÊS E ANO] VALOR DA PARCELA 

 TOTAL [VALOR TOTAL] 

 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, 

sendo vedado:  

1. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;  

2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria;  

3. O pagamento de salários e encargos sociais dos dirigentes da OSC parceira; 

4. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da 

estabelecida no plano de trabalho;  

5. Efetuar pagamento de despesas executadas em data anterior à do início da vigência da 

parceria;  

6. Efetuar pagamento de despesas executadas em data posterior à do término da vigência 

da parceria;  

7. Sacar o recurso da conta corrente; 

8. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou 

quaisquer entidades congêneres;  

9. Realizar pagamento antecipado, ou seja, realizar o pagamento de despesa com data 

anterior a data do comprovante fiscal; 

10. Realizar despesas com: 
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a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a 

recolhimentos fora dos prazos, com recursos da parceria, salvo se decorrentes 

de atraso da administração pública na liberação de recursos financeiros; 

b) Dívidas trabalhistas e processuais; 

c) Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU; 

d) Taxas de condomínio; 

e) Despesas cartorárias; 

f) Publicidade cidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente 

vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal; 

g) Distribuição de alimentos (cesta básica); 

h) Manutenção de veículos (inclusive peças e acessórios); 

i) Bebidas alcoólicas; 

j)     Vales alimentação e refeição; 

k) Planos de Saúde; 

l)     Serviços e Equipamentos de Vigilância e/ou Segurança patrimonial; e 

m) Contratação de empresas terceirizada de serviços (segurança, limpeza e 

transporte de produtos e/ou documentos). 

[LOCAL E DATA] 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 

 
(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o número XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à 

(xxxxxxxxxxx, №, Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), CPF XXX.XXX.XXX-XX, DECLARA, para os devidos fins, 

que aceita integralmente os termos e condições do Edital de Chamamento Público nº 

001/SEMAS/2021 - Família Acolhedora -, bem como compromete-se a apresentar os 

documentos que vierem a ser solicitados futuramente no momento de celebração da 

parceria, conforme aqueles estabelecidos pela Lei Federal 13.019/2014, Decreto 

Municipal 21.966/2020 e demais legislações vigentes aplicáveis à época da celebração, 

se responsabilizando pela veracidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis......, de......................... de 2021. 
 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do Presidente ou Procurador 

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO VIII 

MATRIZ DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO 

 

Item Peso Pontuação 

01 
Proponente Demonstra conhecimento da realidade social relativa ao 
tema do objeto do Edital; 

2  

02 
Proponente apresenta Experiência prévia na realização, com 
efetividade, do objeto da parceria ou em atividade/projeto semelhante 
em sua natureza e/ou características; 

2  

03 
Proposta com Viabilidade de Execução (se a proposta demonstra 
coerência metodológica, clareza e objetividade que viabilize a 
execução do Serviço pretendido); 

2  

04 
Proposta garante oferta de oportunidades de participação das famílias: 
participação das famílias no projeto com oferta de atividades que 
favoreçam a informação, a orientação e o apoio às famílias 

2  

05 

A proposta apresentada demonstra o nexo existente entre a realidade 
do território de atuação da OSC e a situação na qual o projeto 
pretende intervir, ou seja, os problemas prioritários a serem 
enfrentados e as metas a serem alcançadas. 

1  

06 
A Proponente demonstra capacidade  estrutural e técnica  que 
garantam a continuidade da prestação do Serviço no período incicado 
neste Edital 

1  

07 
Proposta em consonância com objetivos propostos neste Edital se os 
objetivos e o público alvo estão plenamente de acordo com o previsto 
neste Edital). 

1  

08 
Plano de aplicação dos recursos em consonância com a execução do 
projeto proposto (itens, profissionais, quantidade e valores estão 
condizentes com os objetivos propostos). 

1  

09 Valor total proposto está condizente com os objetivos propostos. 1  

10 
Preenchimento de forma integral e clara dos itens previstos no item 
8.4.6. deste Edital. 

1  

11 

Apresentação de Declaração de Aceite dos Termos do Edital, 
assinada pelo representante legal da OSC, comprometendo-se a 
apresentar os documentos que vierem a ser solicitados no momento 
da celebração da parceria, conforme Anexo IV. 

1  

12 Proposta contempla  os demais  critérios estabelecidos no Edital 1  
  TOTAL  

8.5.2.1. Para a avaliação, será atribuída a seguinte pontuação:  

I. 00 pontos: não atende às necessidades solicitadas; 

II. 01 ponto: apresenta informações com detalhamento reduzido, porém de forma 
satisfatória;  

III. 02 pontos: apresenta informações consistentes, atendendo ao solicitado de forma 
plenamente satisfatória 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DA NÃO INCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES 

 

 

Eu, [nome do responsável legal da organização da sociedade civil], portador (a) da 

Carteira de Identidade nº [preencher com o número da carteira de identidade] e do 

CPF nº [preencher com o número do CPF], DECLARO, para os devidos fins, que a 

[preencher com nome da organização da sociedade civil], inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com o número do CNPJ] e seus dirigentes não incorrem em qualquer 

das vedações previstas pela Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela 

Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2021. 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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 ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES DE 

CONTAS A QUAISQUER ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 

 

 

A [preencher com nome da organização da sociedade civil], inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com o número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (a) [preencher com o nome do responsável legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF  nº 

(preencher com o número do CPF), DECLARA, para os devidos fins, que não se 

encontra com pendências em prestações de contas perante a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

sob pena de aplicação das sanções legais. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2021. 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

CONDIÇÕES MATERIAIS E CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

 

 

A [preencher com nome da organização da sociedade civil] inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) [preencher com nome do responsável legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF  nº 

(preencher com o número do CPF), DECLARA, para os devidos fins, possuir 

disponibilidade de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades previstas na execução do objeto da proposta de 

parceria apresentada em virtude do Edital de Chamamento Público 

001/FMDCA/2021 - Família Acolhedora -, bem como o cumprimento das metas.  

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2021. 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE 

 

 

Eu, [preencher com nome do responsável legal da organização da sociedade 

civil], portador (a) da Carteira de Identidade nº [preencher com número da carteira 

de identidade do responsável legal] e do CPF nº [preencher com número do CPF], 

na qualidade de representante legal do(a) [preencher com nome da organização da 

sociedade civil], com sede na [preencher com endereço da OSC], no Município de 

Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº [preencher com número do CNPJ da 

OSC], DECLARO,  para os devidos fins,  que a Conta Corrente [preencher com 

número da conta corrente], Agência [preencher com número da agência], do 

Banco do Brasil será utilizada com finalidade específica para a movimentação dos 

recursos públicos repassados à execução do Plano de Trabalho aprovado em virtude 

da Edital de Chamamento Público 001/FMDCA/2021- Família Acolhedora -. 

  

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2021. 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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  MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 001/SMMA/2021 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE COM A EMPRESA GREENPOLIS TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS EIRELI, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO 

DE DISPOSITIVOS PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEL E DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA 

PELA FROTA DA SECRETARIA. 

 

Ao 01 dia do mês de setembro do ano de 2021, o Município de Florianópolis, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, estabelecida na Rua 14 de julho, No. 375, Bairro 

Estreito, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ No. 82.892.282/0029-44, doravante denominado 

SECRETARIA, representado neste ato pelo Secretário, Senhor Fabio Gomes Braga, residente e 

domiciliado em Florianópolis/SC, portador do CPF Nº 033.474.079-70 e a empresa GREENPOLIS 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS EIRELI, com sede no município de Florianópolis/SC, à Rodovia José 

Carlos Daux, No 600, Parque Tecnológico Alfa, Módulo 3.01, Bairro João Paulo, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o No. 32.003.974/0001-15, doravante denominada EMPRESA, 

representada neste ato pelo seu representante legal, Senhor HERÁCLITO INÁCIO RIBAS, Sócio 

Proprietário, inscrito no CPF sob No. 550.221.629-20 e no R.G. sob o No. 2.784.400 – SSP SC, 

resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem o objetivo de avaliar os resultados de redução de 

consumo de combustível no uso do dispositivo SUPERTECH – Otimizador de Combustão, levando-

se em consideração o interesse da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de testar, inicialmente 

em um grupo de veículos da SECRETARIA, para a possível adoção do dispositivo nos veículos da 

frota. 

PARÁGRADO ÚNICO – DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I – A SECRETARIA, em apreço ao princípio da eficiência, busca com a celebração do presente termo, 

subsídios técnicos que lhe permitam, no caso de contratação futura dos dispositivos SUPERTECH, a 

definição de objetivos financeiros e ambientais claros e precisos, capaz de atender às necessidades 

e anseios desta SECRETARIA e da população. 

II – Por sua vez, a EMPRESA, busca demonstrar o potencial de impacto financeiro e ambiental de 

sua solução única e aceitou proposta de equipar até 03 (três) veículos, gratuitamente, pelo período 

de 20 (vinte) dias. 
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  MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA 

I – Autorizar a execução dos testes previstos no objeto do presente TERMO, em parceria com a 

EMPRESA; 

II – Disponibilizar os veículos para a instalação dos dispositivos SUPERTECH e de outros veículos em 

igual quantidade que serão os “Referência”, de acordo com a orientação da EMPRESA, para garantir 

a precisão e comparabilidade dos resultados dos testes; 

III – Disponibilizar mecânicos para o treinamento de instalação do dispositivo SUPERTECH, estimado 

em 40 min; 

IV – Avaliar os benefícios de redução do consumo de combustível e de emissão de gases do efeito 

estufa, bem como o da melhoria de dirigibilidade do veículo, através de entrevista dos motoristas; 

V – Devolver os 03 (três) dispositivos SUPERTECH instalados, ao final do período de testes, caso a 

SECRETARIA decida pela não aquisição ou por adiamento na tomada de decisão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

I – Disponibilizar 03 (três) dispositivos SUPERTECH MODELO D, novos e na embalagem original para 

instalação nos veículos; 

II – Treinar o(s) mecânico(s) na instalação e remoção do dispositivo SUPERTECH no veículo; 

III – Orientar e supervisionar a instalação de todos os dispositivos SUPERTECH nos veículos de teste; 

IV – Orientar e aprovar a forma de coleta de dados e a qualidade da informação para garantia da 

precisão e correção nos cálculos; 

V – Supervisionar o desenvolvimento dos testes no período de 20 (vinte) dias. 

VI – Desenvolver e apresentar relatório final com os resultados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

As partes designarão gestores e técnicos para acompanhar, gerenciar e administrar a execução do 

presente termo, os quais também serão responsáveis pelo cumprimento de suas cláusulas. 

Os dados a serem coletados permitirão a comparação absoluta e a relativa.  Como “Absoluta” 

entenda-se a comparação da performance média do período de testes com o histórico não inferior 

a 03 (três) meses do mesmo veículo.  Como “Relativa” entenda-se a comparação da performance 

média dos veículos com o dispositivo SUPERTECH com a performance dos veículos “Referência”.  A 

interpretação de ambos os cenários permitirá uma conclusão precisa do desempenho. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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  MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
Uma vez que os testes serão executados em campo e em operação laboral rotineira, sem alteração 

dos requisitos e demandas das atividades diárias, os custos envolvendo o consumo de combustível, 

funcionários, motoristas, mecânicos e administrador deste Termo, correrão por conta exclusiva da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

I – Todo e qualquer dano sofrido por funcionário da EMPRESA, em razão da execução do presente 

termo ou decorrente de qualquer incidente ocorrido nas dependências da unidade da SECRETARIA, 

serão de exclusiva responsabilidade da EMPRESA; 

II – Cada parte age e responde nos limites de suas funções e atribuições legais por seus deveres, 

atos e omissões na execução do objeto do presente termo; 

III – A SECRETARIA não se responsabilizará por danos ou destruição dos equipamentos, causados, 

ou por intempéries de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Termo é de 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura e 

publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser alterado ou complementado mediante 

Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO OU DENÚNCIA 

O presente termo de cooperação poderá ser rescindido a qualquer tempo e sem necessidade de 

comunicação prévia, por qualquer dos interessados e sem ônus financeiro à SECRETARIA. 

 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

I – Os direitos e obrigações decorrentes deste termo não poderão ser cedidos ou transferidos; 

II – Quaisquer alterações no presente termo deverão ser realizadas mediante aditamento, sem o 

qual não produzirão qualquer efeito; 

III – Os casos omissos no presente termo ou dúvidas decorrentes de sua publicação, serão 

resolvidos de comum acordo entre as partes, ou mediante arbitramento, mas somente se tornarão 

exigíveis após a assinatura do Termo Aditivo; 

IV – A SECRETARIA publicará, como condição de eficácia, o presente acordo, por extrato, no Diário 

Oficial do Município de Florianópolis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis para dirimir as questões de execução do presente 

termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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  MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
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E, para a completa validade do que ficou acordado, firmam o presente termo em 03 (três) vias, de 

igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, juntamente com as testemunhas 

abaixo. 

 

Florianópolis, 01 de Setembro de 2021. 

 

 

Fábio Gomes Braga 

Secretário Municipal do Meio Ambiente - PMF 

 

 

Heráclito Inácio Ribas - Diretor 

Greenpolis Tecnologias Sustentáveis Eireli 

 

Testemunhas:  

 

 

Ulisses Laureano Bianchini 

 

 

 

 

José Vilson de Souza 
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AÇORES 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 6

BARRA DA LAGOA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 2 2 2 2 2 1 1 12

BRAVA 17 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 2 3 2 2 2 2 1 2 17

CACHOEIRA DO BOM JESUS 17 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 2 2 2 2 2 2 1 3 17

CAMPECHE 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 2 2 1 2 2 1 2 12

CANASVIEIRAS 22 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22

DANIELA 12 VAGAS

LISTA FINAL COM VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADO

DANIELA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 12

FORTE 6 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI ILHA MISTER COMÉRCIO IBAC CAMAGIVA TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 6

INGLESES 33 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 3 5 5 5 5 4 2 4 33

JOAQUINA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 2 2 1 2 1 1 1 2 12

JURERÊ TRADICIONAL 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12

JURERÊ INTERNACIONAL 17 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 17

LAGOINHA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12

MATADEIRO 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 6
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MOLE 6 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 6

PÂNTANO DO SUL 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 2 1 1 6

PONTA DAS CANAS 7 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI ILHA MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 7

SANTINHO 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12

GALHETA 4 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1
SOBRARAM 03 VAGAS.

LAGOA DA CONCEIÇÃO 7 VAGAS
INTERESSADOS PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 2 2 7

MOÇAMBIQUE 3 VAGAS
INTERESSADOS ABN UNILEVER TOTAL DE VAGASINTERESSADOS ABN UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 2 1 3

MORRO DAS PEDRAS 6 VAGAS
INTERESSADOS ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 2 2 6

NOVO CAMPECHE 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 2 1 1 1 6

PRAINHA DA BARRA 3 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1

SAMBAQUI 6 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1

SOLIDÃO 3 VAGAS
INTERESSADOS ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 3

TAPERA 3 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1

CANASJURÊ 4 VAGAS
INTERESSADOS PAVILOCHE MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS CONTEMPLADAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 4
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AÇORES 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 6
NÃO HÁ SORTEIO E CADA INTERESSADO FICA COM UMA VAGA

BARRA DA LAGOA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 7
SORTEAR 05 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,10 5, 4, 3, 1, 2, 6, 10 https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379797

BRAVA 17 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16
SORTEAR 01 VAGA ENTRE: 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

3,4,5,6,10 3, 10, 5, 6, 4https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379799

CACHOEIRA DO BOM JESUS 17 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16
SORTEAR 01 VAGA ENTRE: 2 3 4 5 6 10

LISTA DAS PRAIAS COM INTERESSADOS E NÚMERO PARA SORTEIO

SORTEAR 01 VAGA ENTRE: 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

2, 3, 4, 5, 6, 10 10, 3, 2, 6, 4, 5 https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379803

CAMPECHE 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 7
SORTEAR 05 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,10 2, 10, 1, 4, 5, 6, 3https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379805

CANASVIEIRAS 22 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
SORTEAR 04 VAGAS ENTRE: 2 3 4 5 6 9 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

2,3,4,5,6,9,10 3, 10, 4, 9, 5, 6, 2https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379807

DANIELA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
SORTEAR 02 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,10 4, 10, 6, 5, 1, 2, 3https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379811

FORTE 6 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA UNILEVER
SORTEAR 06 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 7 8 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,7,8,10 8, 4, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 10https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379812
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INGLESES 33 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 3 4 4 4 4 4 2 4 29
SORTEAR 04 VAGAS ENTRE: 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

2,3,4,5,6,10 2, 4, 5, 3, 10, 6https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379813

JOAQUINA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 1 8
SORTEAR 04 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 9 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,9,10 4, 2, 10, 1, 6, 5, 9, 3https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379816

JURERÊ TRADICIONAL 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
SORTEAR 02 VAGAS ENTRE: 2 3 4 5 6 7 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

2,3,4,5,6,7,10 5, 3, 7, 6, 4, 10, 2https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379817

JURERÊ INTERNACIONAL 17 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
SORTEAR 07 VAGAS ENTRE: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTANÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

2,3,4,5,6,7,8,9,10 9, 8, 5, 6, 3, 4, 7, 10, 2https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379818

LAGOINHA 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
SORTEAR 02 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 7 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,7,10 1, 6, 10, 3, 5, 4, 7, 2https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379819

MATADEIRO 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 6
NÃO HÁ SORTEIO E CADA INTERESSADO FICA COM UMA VAGA.

MOLE 6 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER
SORTEAR 06 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

1,2,3,4,5,6,10 2, 5, 3, 1, 6, 10, 4https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379820

PÂNTANO DO SUL 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 5
SORTEAR 01 VAGA ENTRE: 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

4,5,6,10 5, 6, 4, 10https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379821

PONTA DAS CANAS 7 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA UNILEVER
SORTEAR 07 VAGAS ENTRE: 1 2 3 4 5 6 7 8 10
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NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA
1,2,3,4,5,6,7,8,10 7, 1, 6, 8, 2, 4, 10, 5, 3https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379822

SANTINHO 12 VAGAS
INTERESSADOS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC ROCHINHA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
SORTEAR 03 VAGAS ENTRE: 2 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

2,3,4,5,6,10 4, 5, 3, 2, 10, 6https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379823

GALHETA 4 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1
SOBRARAM 03 VAGAS.

LAGOA DA CONCEIÇÃO 7 VAGAS
INTERESSADOS PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 5
SORTEAR 02 VAGAS ENTRE: 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

4,5,6,10 10, 6, 4, 5https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379824

MOÇAMBIQUE 3 VAGAS
INTERESSADOS ABN UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 2 1 3
NÃO PRECISA DE SORTEIO.

MORRO DAS PEDRAS 6 VAGAS
INTERESSADOS ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 4
SORTEAR 02 VAGAS ENTRE: 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

4,5,6,10 10, 6, 4, 5https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379825

NOVO CAMPECHE 6 VAGAS
INTERESSADOS FRONERI ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1 1 1 1 5
SORTEAR 01 VAGA ENTRE: 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

4,5,6,10 4, 5, 10, 6https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379826

PRAINHA DA BARRA 3 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1
NÃO PRECISA DE SORTEIO. SOBRARAM 02 VAGAS.

SAMBAQUI 6 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1
NÃO PRECISA DE SORTEIO. SOBRARAM 05 VAGAS.

SOLIDÃO 3 VAGAS
INTERESSADOS ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER
SORTEAR 03 VAGAS ENTRE: 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

4,5,6,10 4, 6, 5, 10https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379827
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TAPERA 3 VAGAS
INTERESSADOS UNILEVER TOTAL DE VAGAS
VAGAS GARANTIDAS POR INTERESSADOS: 1 1
NÃO PRECISA DE SORTEIO. SOBRARAM 02 VAGAS.

CANASJURÊ 4 VAGAS
INTERESSADOS PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA UNILEVER
SORTEAR 04 VAGAS ENTRE: 3 4 5 6 10
NÚMEROS PARA O SORTEADOR: PARTICIPANTES RESULTADO LINK PARA CONSULTA

3,4,5,6,10 5, 6, 3, 10, 4 https://sorteador.com.br/embaralhador/resultado/379828

Legenda: Cor:
Vagas solicitadas e atendidas
Praia sem sorteio

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
02/09/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3022

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



Data de inscrição Número de sorteio
ABN 13/10/2020 10:58 1

FRONERI 13/10/2020 14:55 2
PAVILOCHE 14/10/2020 15:05 3

ILHA 14/10/2020 15:06 4
MISTER COMÉRCIO 14/10/2020 15:47 5

MISTER PALETA 14/10/2020 15:55 6
IBAC 15/10/2020 14:03 7

CAMAGIVA 15/10/2020 14:14 8
ROCHINHA 16/10/2020 14:23 9
UNILEVER 16/10/2020 16:34 10
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PRAIA VAGAS ABN FRONERI PAVILOCHE ILHA MISTER COMÉRCIO MISTER PALETA IBAC CAMAGIVA ROCHINHA UNILEVER
Total de 

candidaturas
Açores 6 1 1 6 6 6 2 22
Barra da Lagoa 12 2 3 3 12 12 12 4 48
Brava 17 1 2 3 17 17 17 2 1 10 70
Cachoeira Bom Jesus 17 1 4 3 17 17 17 2 1 10 72
Campeche 12 2 2 3 12 12 12 6 49
Canasvieiras 22 2 5 4 22 22 22 2 3 12 94
Daniela 12 2 3 3 12 12 12 1 1 1 8 55
Forte 6 1 2 2 6 6 6 1 1 3 28
Ingleses 33 3 7 5 33 33 33 2 18 134
Joaquina 12 2 3 3 12 12 12 4 4 52
Jurerê Tradicional 12 1 3 2 12 12 12 2 1 1 6 52
Jurerê Internacional 17 1 4 4 14 17 17 2 2 3 10 74
Lagoinha 12 2 2 3 12 12 12 2 1 1 6 53
Matadeiro 6 2 1 6 6 6 2 23
Mole 6 1 2 1 6 6 6 1 23
Pântano do Sul 6 1 6 6 6 2 21
Ponta das Canas 7 1 2 2 7 7 7 1 1 4 32
Santinho 12 1 2 2 12 12 12 1 1 6 49
Galheta 4 1 1
Lagoa da Conceição 7 1 7 7 7 2 24
Moçambique 3 2 1 3
Morro das Pedras 6 6 6 6 2 20
Novo Campeche 6 1 6 6 6 4 23
Prainha da Barra 3 1 1
Sambaqui 6 1 1
Solidão 3 3 3 3 1 10
Tapera 3 1 1
Canasjurê 4 2 4 4 1 2 13
Total 272 25 51 48 250 253 250 18 7 16 130
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis 

 
 

Decisão de Julgamento de Processo Administrativo - Publicação 016/2021 – A Superintendente da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis – FLORAM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n°4.645, de 21 de junho de 1995, torna público o resultado dos julgamentos dos 
Processos Administrativos referente aos Autos de Infrações Ambientais por esta fundação. O inteiro teor 
da decisão está disponível no respectivo Processo Administrativo no setor do protocolo da FLORAM 
endereço: Rua Quatorze de Julho, n° 375, Estreito – Florianópolis, até 20(vinte) dias após a publicação. 
 

 
ANEXO I – SETEMBRO/2021 

 
 

 
Ordem 

 
Auto(s) de 

Infração 
Ambiental 

 
Processo 

 
Nome do Autuado 

 
Ementa 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Nº9633 000092/2018 

 
 
 

 
SERGIO LUIZ GOMES 

DA SILVA 
 

 
Autuação por construção de um trapiche 
sem autorização dos órgãos municipais. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Nº14026 
001528/2018 

MARCUS ZANETELLO 
 

 
Autuação por edificações construídas em 
faixas marginais de curso d’água. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Nº17328 

 
 
 
 

001440/2019 

 
 
 
 

FEDELI ANDREA 
 

 
Autuação por edificação em APP por 
características de dunas fixas em terreno 
de marinha.  
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 
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4 

 
 
 
 
 

Nº17407 

 
 
 
 
 

001906/2019 

 
 
 
 
 

ALDANI OSWALDO DE 
BORBA 

 
Autuação por reforma e ampliação de 
casa, colocação de piscina e deck de 
madeira e aterro. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Nº17768 

 
 
 
 

004572/2019 

 
 
 
 

LUIZ FERNANDO 
SCHAEHT 

 
Autuação por construir edificação de 
madeira medindo aproximadamente 
300m², próximo ao curso d’água. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Nº16396 

 
 
 
 
 

002436/2017 

 
 
 
 
 

ANDERSON JUNIOR 
NEVES BATISTA 

 
Autuação por construção de barraco de 
madeira, em faixa marginal de proteção 
de curso d’água. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Nº16991 

 
 
 
 
 

002931/2018 

 
 
 
 

JAR ANTONIO 
FERREIRA 

 
Autuação por edificação inserida em 
faixa marginal de proteção de curso 
d’água impedindo a regeneração da 
vegetação original. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Nº16956 

 
 
 
 
 

002926/2018 

 
 
 
 

RAFEL DO ESPIRITO 
SANTO 

 
Autuação por edificação inserida em 
faixa marginal de proteção de curso 
d’água, impedindo a regeneração da 
vegetação original. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 
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