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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

LEI COMPLEMENTAR N. 729, DE 28 DE JUNHO DE 
2022. DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL DE PASSEGEIROS POR TÁXI NO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS O Povo de Florianópolis, por seus 
representantes, aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar: Capítulo I Das Disposições 
Preliminares Art. 1º O serviço de transporte 
individual de passageiros por táxi no município de 
Florianópolis será regido pelas disposições desta 
Lei Complementar e demais normas expedidas pelo 
Poder Executivo, através de seu Órgão Gestor. §1º 
Define-se como táxi, o veículo automotor de 
aluguel provido de taxímetro ou mecanismo de 
aferição devidamente homologado, destinado ao 
transporte individual de passageiros, com 
contraprestação paga pelos passageiros, na forma 
de tarifa fixada pelo Executivo Municipal, segundo 
as normas e os critérios fixados na legislação 
vigente. §2º O serviço de táxi não será considerado 
como cargo público, emprego ou função pública 
remunerada e será administrado pela Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, por meio de seu Órgão 
Gestor, com competência para fiscalizar, disciplinar 
e delegar a prestação do serviço mediante 
autorização, cabendo-lhe todas as tarefas 
pertinentes. Art. 2º Para fins desta Lei 

Complementar, considera-se. I – autorizatário: 
pessoa física, proprietário do veículo e possuidor 
de autorização delegada pelo Órgão Gestor; II – 
motorista taxista: é todo o motorista autônomo ou 
contratado com ou sem vínculo empregatício com 
o autorizatário, cadastrado e autorizado pelo 
Órgão Gestor; III – serviço convencional: veículo do 
tipo automóvel, identificado e caracterizado em 
conformidade com as exigências estabelecidas pelo 
Órgão Gestor; IV – serviço especial acessível: 
veículo caracterizado em conformidade com as 
exigências estabelecidas pelo Órgão Gestor, 
equipado obrigatoriamente com taxímetro ou 
mecanismo de aferição devidamente homologado 
e adaptado às necessidades das pessoas com 
deficiência; V - serviço convencional do aeroporto: 
veículo do tipo automóvel, identificado e 
caracterizado em conformidade com as exigências 
estabelecidas pelo Órgão Gestor, lotado no ponto 
do Aeroporto Internacional de Florianópolis; VI – 
mecanismo de aferição devidamente homologado; 
VII - tarifa comum: aquela estabelecida para a 
categoria de táxi convencional; VIII - tarifa 
inclusiva: aquela estabelecida para categoria 
especial acessível; e IX - tarifa de aeroporto: aquela 
estabelecida para a categoria descrita no inciso V 
deste artigo. §1º O autorizatário deverá ser 
proprietário do veículo que vai operar no serviço 
de táxi ou ser beneficiário quando o veículo estiver 
alienado. §2º Os autorizatários e os motoristas 
auxiliares para estarem aptos a continuar 
prestando o serviço de táxi no Município deverão 
atualizar anualmente seus cadastros perante o 
Órgão Gestor. Art. 3º Todos os autorizatários e 
motoristas taxistas deverão estar inscritos no 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e em 
situação regular em relação ao recolhimento das 
contribuições previdenciárias. Art. 4° O motorista 
taxista portador de deficiência deverá prestar 
serviço em veículo adaptado para a sua deficiência 
específica, devendo o veículo estar licenciado e 
certificado pelo órgão de trânsito competente. 
Capítulo II Das Condições para o Exercício da 
Atividade Seção I Da Autorização Art. 5º A 
exploração do serviço de transporte individual por 
táxi se dará via autorização administrativa a ser 
concedida à pessoa física, na qualidade de 
autônomo, ficando vedada a qualquer pessoa 
jurídica, empresa, associação ou cooperativa de 
qualquer natureza. §1º A autorização de que trata 
o caput deste artigo é um ato administrativo, 
unilateral e discricionário e será outorgada 
mediante procedimento que assegure participação 
dos interessados em igualdade de condições, 
observando-se as datas, critérios, conceitos e 
regras a serem estabelecidas pelo Órgão Gestor. 
§2º O termo de autorização é competência 
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exclusiva do Órgão Gestor, podendo ser cassado, 
revogado ou modificado a qualquer tempo, 
mediante regular processo administrativo, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa. §3º 
São vedados o aluguel, o arrendamento, a 
subpermissão, a alienação ou qualquer outra forma 
de negociação da autorização de táxi. §4º O 
número de outorgas para veículos utilizados no 
serviço de táxi será na proporção de no mínimo um 
veículo para cada 500 habitantes e no máximo um 
veículo para 800 habitantes. Art. 6º O Termo de 
autorização dar-se-á por tempo indeterminado 
desde que respeitadas por ambas às partes todas 
as exigências impostas nesta Lei Complementar e 
regulamentações, cabendo ao Órgão Gestor a 
verificação anual de seu cumprimento. Art. 7º É 
permitida transferência da autorização, mediante 
pagamento da taxa de transferência e ao fiel 
cumprimento das exigências desta Lei e demais 
regulamentações, nos seguintes casos: I - em caso 
de falecimento; II - por invalidez permanente 
devidamente comprovada mediante a formalização 
da aposentadoria por invalidez; e III - uma única 
vez a terceiros, mediante entrega voluntária, a 
qualquer momento da autorização. §1º Decairá o 
direito de preferência para exploração da 
autorização do serviço de táxi do sucessor legítimo 
que não o requerer formalmente ao Órgão Gestor 
no prazo de noventa dias corridos a contar do 
óbito ou da data de formalização da aposentadoria. 
§2º Se o autorizatário for acometido por invalidez 
temporária, devidamente comprovada por laudo 
pericial, ser-lhe-á facultado permanecer com a 
titularidade da autorização, cadastrando um 
motorista taxista como seu procurador legal e 
delegando a responsabilidade pela autorização. §3º 
As outorgas cassadas e/ou devolvidas 
voluntariamente para o ente público, quando não 
transferidas nos termos do inciso III do caput deste 
artigo, serão destinadas aos motoristas taxistas 
que estiverem devidamente inscritos em um 
cadastro de reserva, a ser regulamentado pelo 
Poder Executivo Municipal. Seção II Do 
Cadastramento de Novos Autorizatários Art. 8º O 
Termo de autorização deverá ser firmado em até 
cento e oitenta dias, findo o processo de seleção e 
cadastramento, no qual o Poder Público concederá 
ao autorizatário o alvará para a prestação do 
serviço de táxi no município de Florianópolis. 
Parágrafo único. O autorizatário terá direito a uma 
única autorização administrativa que 
corresponderá à utilização de um único veículo, 
devidamente cadastrado junto ao Órgão Gestor, 
podendo optar pelo cadastramento de motoristas 
auxiliares na mesma autorização. Art. 9º O 
cadastramento dos autorizatários fica 
condicionado ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos nas Leis Federais n.s 9.503, de 1997 e 
12.468, de 2011, e, em especial: I - alvará de 
taxista; II - cadastro municipal de contribuinte 
(CMC); III - certidão expedida pela vara de 
distribuição criminal, onde não conste que tenha 
sido condenado ou esteja respondendo por crimes 
(art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro); IV - 
comprovante de residência com data de emissão 
inferior a noventa dias e declaração de número de 
telefone e endereço eletrônico (conta de e-mail 
pessoal), devidamente atualizado; V- tratando-se 
de pessoa com deficiência, deverá constar o Código 
Internacional da Deficiência (CID) e a descrição da 
deficiência; VI - carteira Nacional de Habilitação, 
constando que exerce a função remunerada; a) 
tratando-se de pessoa com deficiência, deverá 
constar na CNH que necessita de veículo adaptado. 
VII - atestado fornecido por médico do trabalho, 
comprovando as condições de saúde para o 
exercício da atividade de taxista; e VIII - certificado 
do curso de taxista, conforme exigência imposta no 
inciso II do art. 3º da Lei 12.468, de 2011. Capítulo 
III Da Exploração dos Serviços Seção I Da Prestação 
do Serviço de Táxi Art. 10. A exploração do serviço 
de transporte individual por táxi é restrito ao 
âmbito do município de Florianópolis e fica 
condicionada a liberação da Licença de Operação 
para o veículo licenciado e cadastrado no Órgão 
Gestor. Parágrafo único. Os autorizatários e 
motoristas taxistas poderão destinar-se a outros 
municípios em atendimento a corridas iniciadas no 
município de Florianópolis. Art. 11. O Órgão Gestor 
poderá firmar convênio de parceria com entidades 
públicas ou privadas, cooperativa ou sindicatos da 
categoria para auxiliar na fiscalização e na melhoria 
da qualidade da prestação do serviço. Art. 12. Será 
permitida a interrupção da prestação do serviço de 
táxi, por até noventa dias corridos, prorrogáveis 
por mais trinta dias mediante justificativa, por 
requerimento do autorizatário nas seguintes 
situações: I - na troca de veículo (renovação de 
frota); II - acidente com destruição parcial do 
veículo; III - acidente com perda total do veículo; e 
IV - furto ou roubo do veículo. §1º Ao autorizatário 
é facultada a sua atuação na qualidade de 
motorista taxista em outra autorização do sistema 
enquanto perdurarem as situações elencadas no 
caput deste artigo. §2º A inobservância dos prazos 
estabelecidos constitui abandono da atividade e 
implicará no cancelamento da autorização, 
observados o contraditório e a ampla defesa. Art. 
13. O uso do taxímetro ou mecanismo de aferição 
devidamente homologado deverá ser acionado 
mediante o conhecimento do passageiro no local 
onde este embarcar e iniciar a corrida. Parágrafo 
único. É vedada ao taxista a cobrança per capta, 
isto é, cobrança individual por passageiro 
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embarcado. Art. 14. A execução do serviço de taxi 
no município de Florianópolis será prestada por 
veículos nas modalidades: convencional, 
convencional do aeroporto e especial acessível. 
Art. 15. O veículo do serviço de táxi de outra cidade 
que comprovadamente estiver em operação nos 
limites do município de Florianópolis será 
apreendido pela fiscalização do Órgão Gestor e 
enquadrado pela fiscalização do Órgão Gestor 
como transporte clandestino, se descumprida as 
seguintes determinações: I - comprovar a 
contratação antecipada da corrida no caso de 
veículo do serviço de táxi de outra cidade que 
recolher passageiro dentro dos limites do 
município de Florianópolis com destino para o 
município de origem; II - permanecer com o 
taxímetro ligado (ou outro mecanismo de aferição) 
no caso de veículo do serviço de táxi de outra 
cidade que trouxer passageiro para o município de 
Florianópolis, enquanto a viagem não for 
concluída; e III - comprovar a contratação 
antecipada da corrida e manter o taxímetro ligado 
(ou outro mecanismo de aferição) enquanto a 
viagem não for concluída no caso de veículo do 
serviço de táxi de outra cidade que estiver 
operando com contratação de serviço via aplicativo 
dentro do município de Florianópolis. Seção II Da 
Licença de Operação Art. 16. A prestação do 
serviço de táxi somente deverá ser iniciada após a 
emissão e entrega da licença de operação ao 
autorizatário e das credenciais de identificação dos 
motoristas taxistas. Art. 17. A Licença de Operação 
para o veículo deverá ser renovada anualmente, 
ficando condicionada ao pagamento da tarifa de 
custo de gerenciamento operacional (CGO) e ao fiel 
cumprimento das exigências desta Lei 
Complementar e regulamentações. Parágrafo 
único. O autorizatário para obter a Licença de 
Operação deverá cadastrar o veículo mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: I - 
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 
(CRLV), em nome do autorizatário e licenciado na 
categoria aluguel no município de Florianópolis ou, 
em se tratando de veículo alienado por entidade 
de crédito, deverá constar que o autorizatário é 
beneficiário; e II - Laudo Técnico de vistoria 
aprovado sem ressalvas, válido por até trinta dias, 
emitido por organismo de inspeção acreditado e 
credenciado pelo Órgão Gestor. Art. 18. Após o 
cadastramento do veículo, o autorizatário para 
receber a licença de operação deverá apresentar 
os seguintes documentos: I - Alvará de Taxista; II - 
certidão negativa de débitos municipais de 
Florianópolis; III - Comprovante de Pagamento da 
CGO referente à Licença de Operação; e IV - 
inscrição como Segurado do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), na condição de 

autônomo. §1º A licença de operação será 
expedida pelo Órgão Gestor em até cinco dias 
úteis, contados a partir da data do cadastramento 
do autorizatário do veículo. §2º A expedição da 
licença de operação depende do prévio pagamento 
das taxas públicas correspondentes. Art. 19. Caso 
seja encontrada qualquer inconsistência ou fraude 
nos dados e informações na documentação do 
cadastro do autorizatário, a licença de operação 
será imediatamente suspensa, ficando o 
autorizatário proibido de exercer a atividade, 
sujeito às penalidades cabíveis. Parágrafo único. Se 
a inconsistência ou fraude for constatada na 
vigência da licença de operação, o autorizatário 
será imediatamente comunicado para prestar os 
esclarecimentos necessários, mediante regular 
processo administrativo. Seção III Da Tarifa Art. 20. 
A contraprestação pelo serviço de transporte 
individual por táxi consistirá no pagamento de 
tarifa pelos passageiros, conforme valores indicado 
no taxímetro ou mecanismo de aferição 
devidamente homologado, ou, por meio de 
plataforma de aplicativos, respeitado o direito do 
usuário de livre escolha. §1º O motorista taxista 
somente poderá acionar o taxímetro ou 
mecanismo de aferição devidamente homologado 
por ocasião do embarque do passageiro e o 
aparelho somente poderá ser totalizado, apurando 
o valor devido a título de tarifa ao final da 
execução do serviço e na chegada ao local de 
destino. §2º O autorizatário poderá disponibilizar 
aos usuários, equipamentos eletrônicos que 
permitem o pagamento da corrida por meio de 
cartão de crédito e débito, podendo ainda ser 
realizado por meio de plataforma de aplicativos. 
§3º Ao usuário será reservado o direito de escolha 
do meio de pagamento disponibilizado pelo 
autorizatário. Art. 21. Será permitida a concessão 
de desconto sob o valor da corrida por conta e 
risco do motorista taxista, sendo proibido angariar 
usuário utilizando meios ou artifícios de 
concorrência desleal. Parágrafo único. O mesmo 
desconto de que trata o caput deste artigo pode 
ser concedido para as corridas iniciadas por meio 
de plataforma de aplicativos. Art. 22. As tarifas do 
serviço de transporte individual por táxi serão 
avaliadas anualmente com a participação do 
Conselho Municipal de Mobilidade Urbana 
(CONBUM), assim como os reajustes e as revisões 
das tarifas serão precedidos de estudos realizados 
pelo Órgão Gestor, levando em consideração às 
despesas inerentes à atividade. Parágrafo único. As 
tarifas do serviço serão reajustadas quando 
necessário por ato do Poder Executivo Municipal, 
por meio de decreto, tendo como fator de correção 
o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ou 
por outro índice de correção que venha a substituí-
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lo, tendo sempre como base o índice acumulado no 
período compreendido entre a data atual e a data 
do último reajuste aplicado. Art. 23. A tarifa no 
serviço de transporte individual por táxi será 
estabelecida de acordo com a modalidade de 
serviço, enquadrada como tarifa comum, comum 
de aeroporto ou inclusiva. Art. 24. A tarifa no 
serviço de transporte individual por táxi será 
composta pela soma dos valores: I - da bandeirada; 
II - do quilômetro rodado; e III - da hora parada. 
§1º Esta composição não se aplica a aferição de 
tarifa por aplicativos. §2º Não será cobrada tarifa 
adicional: I - para o transporte de animais de 
pequeno e médio porte, assim como, de cão guia, 
se passageiro com deficiência visual (cego ou com 
baixa visão); e II - pelo transporte de pranchas de 
surf, bicicletas, bagagem incompatível com as 
dimensões do bagageiro ou por equipamentos de 
locomoção das pessoas com deficiência, desde que 
estas possam ser acomodadas em suportes 
especiais e sejam compatíveis com a capacidade do 
veículo. Seção IV Dos Pontos de Serviço De Táxi Art. 
25. Os veículos do serviço de táxi deverão prestar 
serviços preferencialmente em pontos ou vias 
públicas e locais privados segundo regulamentação 
do Órgão Gestor. §1º As autorizações a partir da 
vigência desta Lei Complementar serão concedidas 
nas seguintes modalidades: I - táxi/ponto livre, no 
qual qualquer operador poderá atuar por ordem de 
chegada, somente em pontos provisórios criados 
em eventos e afins; e II - táxi/ponto fixo, pontos 
exclusivos destinados à operadores cadastrados 
para aquele ponto. §2º Caberá ao Órgão Gestor a 
organização e distribuição das modalidades 
previstas no §1º do art. 25 desta Lei 
Complementar. Art. 26. A localização, o tipo de 
ponto e o número de vagas disponíveis em cada 
ponto de acordo com a categoria de serviço, serão 
regulamentados pelo Órgão Gestor, respeitadas as 
condições locais das vias públicas, áreas de 
abrangência e os polos geradores de demanda. Art. 
27. O Órgão Gestor, por meio de regulamentos, 
poderá a qualquer tempo, por razões de interesse 
público, extinguir, transferir de local, ampliar ou 
reduzir o número de vagas nos pontos de serviço. 
Seção V Dos Veículos e Equipamentos Art. 28. O 
Órgão Gestor definirá e estabelecerá através de 
decreto os dísticos de identificação e a 
caracterização dos veículos do serviço de táxi de 
cada categoria. Art. 29. Para a prestação do serviço 
de táxi, os veículos deverão apresentar as 
seguintes características: I - serviços de táxi 
convencional, convencional de aeroporto e 
acessível especial: a) dotado de quatro ou mais 
portas; b) capacidade máxima para sete 
passageiros; e c) dotado de ar-condicionado. II - 
tempo de fabricação máxima (vida útil) de: a) oito 

anos, para veículos da categoria convencional e 
convencional de aeroporto; b) dez anos, para 
veículos da categoria acessível; c) para veículos 
elétricos haverá aumento do limite de vida útil em 
cinco anos; e d) para veículos híbridos com 
tecnologia que protege o meio ambiente a vida útil 
poderá ser ampliada em até três anos. §1º O ano 
de fabricação do veículo será considerado como 
ano zero para a contagem da vida útil. §2º Os 
veículos enquanto operarem no serviço de táxi 
deverão manter as características originais de 
fabricação e atendendo às exigências impostas 
pelo Código de Trânsito Brasileiro e demais 
legislações pertinentes, salvo veículos adaptados 
para as pessoas com deficiência que deverão ser 
homologados pelo Órgão Gestor de trânsito. §3º É 
facultada a utilização de suporte para atendimento 
de bagagens não convencionais e equipamentos 
como pranchas de surf e bicicletas, permitindo a 
comunicação especial do veículo com estas 
características. §4º Os veículos se submeterão à 
vistoria periódica e/ou extraordinárias quando 
convocados pelo Órgão Gestor, executadas por 
organismo de inspeção acreditado credenciado. 
Art. 30. Os autorizatários e motoristas taxistas 
deverão manter nos veículos os seguintes 
documentos e equipamentos obrigatórios, além 
dos exigidos pelas legislações vigentes: I - 
documentos: a) credencial de condutor (crachá e 
cartão de identificação); b) licença de operação; c) 
tabelas de tarifas em vigor; e d) autorização de 
publicidade quando houver publicidade. II - 
equipamentos: a) taxímetro ou mecanismo de 
aferição devidamente homologado, instalado no 
painel do veículo e visível ao passageiro; e b) 
eletrovisor (caixa luminosa) disposto na parte 
dianteira do teto do veículo, centralizado e com os 
letreiros Táxi voltado para frente e para a traseira 
do veículo conforme especificação vigente do 
Contran. Parágrafo único. Mediante estudo 
técnico, o Órgão Gestor poderá, a qualquer tempo, 
por meio de regulamentações, estabelecer outros 
equipamentos de uso obrigatório. Art. 31. É 
proibida a colocação de qualquer legenda, 
inscrição, representação gráfica, propaganda ou 
fotos na parte externa do veículo em desacordo 
com esta Lei Complementar e demais 
regulamentos, exceto quando autorizada pelo 
Órgão Gestor. Art. 32. Os veículos deverão ser 
substituídos, obrigatoriamente, até o último dia útil 
do ano em que atingir o limite da vida útil. Seção VI 
Da Inclusão, Exclusão ou Troca do Veículo Art. 33. A 
substituição de veículo somente será admitida 
mediante prévia autorização do Órgão Gestor, com 
realização obrigatória de inspeção veicular, sendo 
esta comprovada por meio de laudo técnico. §1º 
Fica desobrigado a realização de inspeção veicular 
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em veículos novos (zero KM). §2º A adequação de 
equipamentos e elementos visuais em veículos 
novos e usados deverão ser comprovados 
mediante procedimento ato-declaratório segundo 
normativas do Órgão Gestor. §3º No caso de 
sinistro, o Órgão Gestor fornecerá Licença de 
Operação em caráter provisório para o veículo 
substituto por período de tempo de até sessenta 
dias corridos, podendo ser prorrogada por igual 
período, mediante justificativa formal da 
seguradora e desde que atenda às seguintes 
exigências: I - estar emplacado na categoria 
particular no município de Florianópolis; II - possuir 
todas as características e acessórios conforme 
exigidos nesta Lei Complementar; III - ter idade 
inferior à vida útil exigida para o serviço; IV - estar 
identificado e caracterizado, conforme exigências 
do Órgão Gestor; e V - apresentar boletim de 
ocorrência policial do registro do acidente, 
declaração de seguradora ou de oficina mecânica 
de que não houve tempo hábil para proceder aos 
reparos no veículo. §4º Em caso de furto ou roubo 
ou acidente grave que resulte na perda total do 
veículo, devidamente comprovado pelo 
autorizatário por laudo técnico, a substituição 
poderá ocorrer com a baixa do veículo titular sem 
mudança da categoria de aluguel para particular. 
Art. 34. A exclusão dos veículos do cadastro do 
Órgão Gestor se dará pela renovação da frota ou 
pelo cancelamento do contrato, obedecendo os 
seguintes critérios: I - devolução da licença de 
operação; II - comprovação da mudança de 
categoria de aluguel para particular; e III - retirada 
do taxímetro e descaracterização completa do 
veículo. Capítulo IV Da Continuidade da Prestação 
dos Serviços Seção I Da Renovação da Licença de 
Operação Art. 35. O prazo máximo de vigência da 
Licença de Operação será de doze meses, devendo 
ser renovado anualmente até a data do seu 
vencimento ou com antecedência de até trinta 
dias. Parágrafo único. A renovação da Licença de 
Operação será condicionada ao recolhimento das 
taxas públicas correspondentes e à nova 
verificação de atendimento aos requisitos exigidos 
nesta Lei Complementar e regulamentações. Art. 
36. É obrigatório para a renovação da Licença de 
Operação, independente da categoria de serviço, 
que o veículo seja vistoriado anualmente para 
confirmação e verificação dos itens de segurança, 
conservação, conforto, higiene e dos 
equipamentos obrigatórios. §1° A vistoria poderá 
ser antecipada em relação à data de vencimento da 
Licença de Operação a critério do autorizatário, em 
até trinta dias corridos. §2° A vistoria do veículo 
será executada por organismo de inspeção 
acreditado e/ou por outros indicados pelo Órgão 
Gestor. Seção II Da Exclusão do Autorizatário Art. 

37. A exclusão do autorizatário do cadastro do 
Órgão Gestor se dará com: I – devolução voluntária 
da identificação (crachá e cartão de identificação) e 
do Termo de Autorização; II – cancelamento do 
alvará; III - cancelamento definitivo da CNH; e IV - 
condenação por crime enquadrado no art. 329 do 
Código de Trânsito Brasileiro ou outros que o 
impossibilitam de trabalhar como motorista. 
Parágrafo único. A exclusão do autorizatário do 
cadastro do Órgão Gestor será processada 
automaticamente quando ocorrer encerramento 
da autorização. Seção III Da Revogação da 
Autorização Art. 38. A revogação da autorização se 
dará por: I - solicitação formal do autorizatário; II – 
fraudar documento exigido ou emitido pelo Órgão 
Gestor; III - pelo encerramento da vida útil do 
veículo ou pela substituição por outro que não 
atenda as exigências desta Lei Complementar; IV - 
descumprir termo, arrendar ou transferir a 
autorização a terceiros sem prévia anuência do 
Órgão Gestor; V - ser condenado em sentença 
criminal transitada em julgado; VI - tiver a carteira 
de motorista CNH cassada em definitivo pela 
autoridade de trânsito por excesso de infrações 
cometidas no trânsito; VII - tiver a CNH cancelada 
definitivamente por motivo de doença permanente 
ou idade avançada e não transferi-la em um prazo 
de até cento e oitenta dias contados da data do 
cancelamento da CNH; VIII - interromper a 
prestação de serviço por período de tempo igual 
ou superior a cento e vinte dias consecutivos sem 
justificativa prévia ao Órgão Gestor; IX – deixar de 
renovar a licença de operação por período de 
tempo superior a cento e vinte dias corridos, salvo 
quando solicitado e justificado com antecedência 
ao Órgão Gestor; e X - aposentar-se por invalidez e 
não transferi-la em um prazo de até noventa dias 
contados da data da aposentadoria. Seção IV Das 
Condições para a Renovação das Permissões 
Antigas não Licitadas e Licitadas Art. 39. As 
autorizações e permissões ora em vigência, 
concedidas ou não por processo licitatório, 
poderão adequar-se integralmente às exigências 
impostas nesta Lei Complementar, decretos e 
normas complementares elaboradas pelo Órgão 
Gestor. §1° O permissionário poderá optar por 
transformar a atual permissão em autorização, 
mantendo o mesmo período de vigência do 
contrato e sem a obrigatoriedade do pagamento 
da tarifa de Custo de Gerenciamento Operacional 
(CGO) de transferência. §2° O permissionário que 
optar por manter o atual contrato de permissão 
deverá respeitar e manter durante toda a vigência 
do contrato o que ofertou no processo licitatório, 
ao que está estabelecido no contrato e as normas 
vigentes no momento de sua assinatura. §3° Ao fim 
do período de vigência do contrato de permissão a 
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que se refere o caput deste artigo, este será 
automaticamente extinto. Capítulo V Da Exibição 
de Publicidade e Informações aos Usuários Art. 40. 
O Órgão Gestor poderá, mediante prévia 
aprovação do modelo, permitir a colocação de 
adesivo na parte externa do veículo para 
identificação do serviço de rádio comunicação ou 
aplicativo por ele integrado, ou participação em 
associações e cooperativas. Art. 41. O autorizatário 
poderá utilizar o vidro traseiro do veículo para 
exibição de publicidade externa, devendo requerer 
a autorização individual ou coletiva ao Órgão 
Gestor, diretamente ou por meio de empresa de 
publicidade, instruindo o pedido com as 
informações da campanha e o período de duração. 
§1° A publicidade não poderá ter cunho político, 
instigar a prática de delito, fazer apologia a temas 
sexuais, ao uso de entorpecentes, a discriminação 
racial, serem vexatória ou colocar em risco a 
segurança do usuário. §2° O autorizatário será 
responsabilizado civil e criminalmente pelas 
informações contidas na publicidade. §3° Durante 
o período de exibição da campanha publicitária, o 
autorizatário deverá manter no veículo a 
autorização para exibição de publicidade emitida 
pelo Órgão Gestor. Art. 42. O Órgão Gestor, por 
meio de norma complementar estabelecerá o tipo 
de vestimenta, o modelo do crachá e do cartão de 
identificação do motorista taxista a serem 
utilizados na prestação de serviço de táxi. Capítulo 
VI Da Administração dos Serviços Seção I Da 
Fiscalização Art. 43. A fiscalização do cumprimento 
das normas deste regulamento será exercida pelo 
Órgão Gestor por meio dos fiscais municipais de 
transportes ou agentes conveniados. Parágrafo 
único. A fiscalização consiste no acompanhamento 
permanente, administrativo ou em campo, do 
serviço de táxi, visando ao cumprimento dos 
dispositivos da legislação federal, estadual e 
municipal. Seção II Do Direito dos Passageiros Art. 
44. São direitos dos usuários: I - ser transportado 
com segurança, higiene e conforto mediante o 
pagamento de uma tarifa compatível com a 
qualidade do serviço; II - ser tratado 
respeitosamente, com cortesia e educação pelos 
motoristas taxistas; III - o embarque no veículo 
acompanhado de animais de estimação de 
pequeno e médio porte, desde que esteja em 
caixas de transportes apropriadas; IV – o 
Passageiro com deficiência visual, devidamente 
acompanhado do seu cão-guia, bem como a 
conclusão normal da viagem sem a cobrança de 
acréscimo de tarifa em virtude de transporte do 
animal, nos termos da legislação vigente; V - 
embarque no veículo e a acomodação de cadeira 
de rodas ou de outros equipamentos necessários à 
locomoção, se passageiro com deficiência, com a 

conclusão normal da viagem sem a cobrança de 
acréscimo de tarifa em virtude de transporte 
daqueles; VI - ser auxiliado no embarque e no 
desembarque, em se tratando de crianças, pessoas 
idosas ou com dificuldades de locomoção; e VII - 
ser auxiliado no embarque, acomodação e 
desembarque da bagagem quando esta for 
volumosa ou pesada e necessitar ser transportada 
no bagageiro. Seção III Das Obrigações dos 
Autorizatários Art. 45. O autorizatário será 
responsável por todos os atos por ele cometidos 
durante a prestação do serviço, cabendo a ele, 
exclusivamente, o pagamento de todas as taxas e 
multas ocorridas naquele período, nas faltas e 
infrações cometidas a que lhe for atribuída má 
conduta e/ou descumprimento das obrigações 
quanto ao veículo. Parágrafo único. O motorista 
auxiliar será o responsável por todos os atos 
cometidos por ele durante a prestação do serviço, 
cabendo a ele o pagamento de todas as taxas e 
multas que delas decorrerem, nas infrações a que 
lhe for atribuída má conduta. Art. 46. É obrigação 
do autorizatário: I – dispor de licença de operação 
afixada em local normatizado. II - portar 
autorização para exibição de publicidade; III – 
manter equipamentos de uso obrigatório, 
caracterização, dísticos de identificação exigidos 
para o serviço de táxi; IV - manter o veículo em 
perfeitas condições de operação, limpo e 
higienizado; V - fixar no interior do veículo o valor 
das tarifas em vigor; VI - colocar inscrição ou 
símbolo de proibido fumar no interior do veículo; 
VII - apresentar o veículo ao Órgão Gestor 
periodicamente para vistoria; VIII - apresentar o 
veículo para vistoria extraordinária no prazo 
estabelecido pela fiscalização ou quando 
convocado; IX - manter a prestação regular dos 
serviços, estabelecendo com os demais 
autorizatários, atendimento ininterrupto no 
período noturno, sábados, domingos e feriados; X - 
manter o cadastro de autorizatário sempre 
atualizado; XI - disponibilizar informação aos 
usuários sobre o fornecimento ou não de 
equipamentos eletrônicos que permitam o 
pagamento da corrida por meio de cartão de 
crédito e débito quando indicada a prestação do 
serviço por elemento de comunicação visual; XII - 
tratar de maneira respeitosa usuários, taxistas e 
agentes fiscais; XIII - entregar ao Órgão Gestor, no 
prazo de dois dias úteis, qualquer objeto esquecido 
no veículo, mediante recibo; XIV - portar crachá e 
manter no veículo o cartão de identificação de 
condutor; XV - renovar o crachá e o cartão de 
identificação conforme determina a lei; XVI - 
atender prontamente as determinações dos 
agentes fiscais em serviço; XVII - respeitar a 
sequência dos veículos no ponto, salvo a vontade 
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pessoal do passageiro; XVIII - fornecer o troco 
exato ao usuário; XIX - colocar e retirar a bagagem 
do porta-malas do veículo; e XX - no início da 
viagem, questionar ao usuário quanto ao 
acionamento e à temperatura do ar condicionado, 
mantendo o carro climatizado quando solicitado, 
bem como quanto aos equipamentos sonoros do 
veículo. Capítulo VII Das Infrações, Medidas 
Administrativas e Penalidade Seção I Das Infrações 
Art. 47. Constitui infração a ação ou omissão que 
importe no descumprimento, por parte dos 
autorizatários ou motoristas taxistas, de normas 
estabelecidas e demais instruções 
complementares, além das previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro e as constantes desta Lei 
Complementar. Art. 48. Conforme a natureza ou 
tipicidade da infração, sua prática poderá ser 
constatada pela fiscalização em campo, por 
denúncia firmada por escrito e com testemunha, 
ou administrativamente direto nos arquivos do 
Órgão Gestor. Art. 49. Constatada a infração, será 
lavrado pelo fiscal municipal de transportes do 
Órgão Gestor o respectivo auto de infração que 
deverá conter obrigatoriamente: I - nome do 
operador; II - número de ordem; III - placa do 
veículo; IV - dispositivo da lei infringido; V - data e 
hora da autuação; e VI - número de matrícula e 
assinatura do agente fiscal. §1º Quando a infração 
for constatada em campo por meio de abordagem 
pelo agente fiscal, o auto de infração deverá conter 
ainda a assinatura e aceite do condutor. §2º Em 
caso de recusa do condutor em dar o aceite no 
auto de infração, o agente fiscal deverá registrar no 
campo de observações o motivo da recusa. §3º 
Caso o condutor se evada do local sem dar o aceite 
no auto de infração, o agente fiscal deverá registrar 
no campo de observações. Seção II Das Medidas 
Administrativas Art. 50. Após lavrado o auto de 
infração pelo agente fiscal, compete ao Órgão 
Gestor dar continuidade ao processo de tramitação 
do auto de infração. §1º O Órgão Gestor emitirá a 
notificação de multa e encaminhá-la ao infrator, no 
qual o infrator, após o recebimento, terá o prazo 
de trinta dias da data de recebimento da 
notificação de multa para recorrer ao Conselho 
Municipal de Transportes. §2º As multas serão 
individuais e cumulativas, tendo seus valores 
estabelecidos de acordo com a gravidade da 
infração. §3º Quando for reincidência por infração 
da mesma categoria e grupo, terão seus valores 
majorados em 0vinte por cento a cada reincidência 
de forma cumulativa se ocorrer em período de 
tempo inferior a doze meses da última infração. 
Seção III Das Penalidades Art. 51. As penalidades 
previstas nesta Lei Complementar serão aplicadas 
de forma gradativa, admitido o acúmulo de 
qualquer delas com a de multa. Parágrafo único. A 

não observância aos preceitos que regem o serviço 
de transporte individual por táxi autorizará, o 
Órgão Gestor, a adotar e aplicar os seguintes 
procedimentos: I - das medidas administrativas: a) 
notificação para regularização: o agente fiscal de 
transportes do Órgão Gestor deverá indicar as 
medidas corretivas e estabelecer prazo de até 
cinco dias úteis ao infrator para que este 
compareça ao Órgão Gestor para regularizar o fato 
gerador; b) retenção temporária do veículo: 
quando a infração requerer medida de retenção 
temporária do veículo e se for possível efetuar a 
regularização no próprio local, o agente fiscal 
deverá estabelecer prazo de até 24 horas para o 
infrator regularizar o fato gerador; c) retirada 
temporária do veículo de operação: quando não 
for possível efetuar a regularização do fato gerador 
no próprio local, deverá o agente fiscal retirar o 
veículo de operação e recolher a Licença de 
Operação, emitindo comunicação estabelecendo 
prazo de até dez dias úteis ao infrator para que 
este compareça ao Órgão Gestor para regularizar a 
situação; d) outras que se fizerem necessárias para 
assegurar a observância aos direitos dos 
passageiros do serviço de transporte individual por 
táxi ou a correta execução desses; II - das 
penalidades: a) suspensão temporária das 
atividades: o Órgão Gestor, verificando que o 
infrator não cumpriu com as determinações 
impostas por esta Lei Complementar e demais 
regulamentações, poderá suspender 
temporariamente no prazo máximo de até trinta 
dias as atividades do infrator; a.1) o autorizatário 
que for preso em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente, será suspenso automaticamente da 
atividade e terá a Licença de Operação suspensa 
enquanto perdurar a prisão ou vigorar o mandado; 
a.2) o motorista taxista que for preso em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, terá seu crachá 
de identificação recolhidos e suspensos 
automaticamente, enquanto perdurar a prisão ou 
vigorar o mandado; b) multa: o agente fiscal 
emitirá auto registrando a infração cometida; c) 
cassação do ato de autorização: a cassação se dará 
em decorrência do descumprimento dos termos da 
autorização e do estabelecido nesta Lei 
Complementar e demais regulamentações, 
respeitando o processo de contraditório e ampla 
defesa; d) exclusão dos cadastros do Órgão Gestor: 
a exclusão dos cadastros do Órgão Gestor ocorrerá 
nos seguintes casos: d.1) o autorizatário e/ou o 
motorista taxista serão excluídos do cadastro do 
Órgão Gestor por descumprimento do termo de 
autorização, do estabelecido nesta Lei 
Complementar e demais regulamentações ou por 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3223 Florianópolis/SC, terça-feira, 28 de junho de 2022 pg. 8 
 

 

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

pg. 8 
 

solicitação própria; e d.2) o veículo será excluído 
do cadastro do Órgão Gestor pelo descumprimento 
do estabelecido nesta Lei Complementar ou por 
solicitação do autorizatário. Capítulo VIII Da 
Tipificação das Infrações Art. 52. As infrações 
quando constatadas, serão penalizadas conforme 
previsto nesta Lei Complementar, podendo ser 
aplicadas de forma gradativa, admitido o acúmulo 
de qualquer delas com a de multa. I - infração leve; 
II - infração média; III - infração grave; e IV – 
infração gravíssima. Art. 53. São infrações leves: I - 
tratar de maneira desrespeitosa os usuários, 
taxistas e os agentes fiscais; II - recusar o 
transporte de animais ou cão-guia; III - vestir-se em 
desacordo ao autorizado pelo Órgão Gestor; IV - 
desrespeitar a sequência dos veículos no ponto, 
assim como, a vontade pessoal do usuário de livre 
escolha; V - deixar de afixar no interior do veículo o 
valor das tarifas em vigor; VI - deixar de colocar 
inscrição ou símbolo de proibido fumar no interior 
do veículo; VII – deixar de cumprir as 
determinações apresentadas pelo Órgão Gestor; 
VIII - fumar ou permitir que fumem no interior do 
veículo; IX - recusar informações destinadas ao 
atendimento e controle da fiscalização; X - deixar 
de apresentar o veículo ao Órgão Gestor 
periodicamente para vistoria; XI - não entregar ao 
Órgão Gestor, no prazo de três dias úteis, qualquer 
objeto esquecido no interior do veículo; XII - 
encobrir propositalmente o taxímetro ou qualquer 
outro instrumento registrador para sonegar 
informação ao usuário; XIII - deixar de renovar o 
crachá e o cartão de identificação conforme 
determina a lei; XIV - operar veículo com danos que 
comprometam a aparência ou o conforto dos 
usuários; XV - deixar de atualizar o cadastro ao 
Órgão Gestor; XVI - deixar de portar crachá e/ou 
manter no veículo o cartão de identificação de 
condutor; XVII - trajar-se em desconformidade com 
os padrões exigidos pelo Órgão Gestor; XVIII - 
exibir no veículo, publicidade ou informação não 
autorizada pelo Órgão Gestor; XIX - deixar de 
renovar a licença de operação; XX - dormir no 
interior do veículo em ponto de serviço, exceto nas 
últimas duas vagas em áreas com mais de três 
vagas; XXI - negar atendimento a usuário com 
enfermidade; e XXII - transportar passageiros em 
número superior à capacidade do veículo; Art. 54. 
São infrações médias: I - fazer itinerário mais 
extenso que o necessário, salvo com autorização 
do usuário; II - acionar o taxímetro antes do 
embarque do usuário; III - recusar atendimento ao 
usuário em preferência a outro, salvo nos casos 
previstos em lei; IV - cobrar valor superior ao 
indicado no taxímetro ou aplicativo; V - angariar 
usuários usando meios e artifícios de concorrência 
desleal ou predatória; VI - deixar de atender às 

determinações do agente fiscal do Órgão Gestor 
em serviço; VII - não portar no veículo a Licença de 
Operação; VIII - operar com o veículo sem 
equipamento ou acessório de uso obrigatório; e IX 
- recusar o transporte, salvo no caso de pessoa 
embriagada, drogada ou que possa pôr em risco a 
integridade física do motorista ou de terceiros. Art. 
55. São infrações graves: I - paralisar ou suspender 
a prestação do serviço de táxi por mais de cinco 
dias sem prévia autorização do Órgão Gestor; II - 
deixar de disponibilizar aos usuários, equipamentos 
eletrônicos que permitem o pagamento da corrida 
por meio de cartão de crédito e débito; III - deixar 
de fornecer o troco exato ao usuário; IV - operar 
veículo com danos que comprometa a segurança 
dos usuários; V - adulterar o taxímetro ou operar 
sem estar aferido pela autoridade competente; VI - 
exercer atividade enquanto estiver cumprindo 
pena, salvo com autorização judicial; VII - agredir 
verbalmente usuários, terceiros e agentes fiscais 
em serviço; e VIII - realizar a permuta de ponto de 
táxi sem anuência do Órgão Gestor. Art. 56. São 
infrações gravíssimas: I - paralisar ou suspender a 
prestação do serviço de táxi por mais de vinte dias 
sem prévia autorização do Órgão Gestor; II - 
recusar atendimento a usuário com necessidades 
especiais, gestantes ou idosos; III - operar veículo 
em desconformidade com o padrão exigido pelo 
Órgão Gestor; IV - fornecer à direção do veículo a 
pessoa não habilitada para o serviço; V - 
transportar voluntariamente substâncias ilícitas, 
armas ou produtos de roubo ou furto; VI - utilizar o 
veículo voluntariamente para dar fuga a marginais 
em assaltos ou em atividades que configurem 
crimes; VII - deixar de apresentar o veículo para 
vistoria extraordinária no prazo estabelecido pela 
fiscalização ou quando convocado pelo Órgão 
Gestor; VIII - colocar veículo em operação sem 
regularizar as deficiências apontadas quando 
retirado de circulação pela fiscalização do Órgão 
Gestor; IX - agredir fisicamente usuários, terceiros 
e agentes fiscais em serviço; X - deixar de manter a 
prestação regular dos serviços, estabelecendo com 
os demais autorizatários, atendimento ininterrupto 
no período noturno, sábados, domingos e feriados; 
XI - abandonar o veículo quando o mesmo estiver 
com passageiros; XII - portar arma de qualquer 
espécie no interior do veículo; XIII - ingerir bebida 
alcoólica ou apresentar-se alcoolizado quando em 
serviço; XIV - operar no serviço de táxi sem 
autorização do Órgão Gestor; XV - operar no 
serviço de táxi com veículo fora das especificações 
exigidas pelo Órgão Gestor; XVI - substituir o 
veículo licenciado para o serviço de táxi, por outro, 
sem autorização do Órgão Gestor; XVII - operar no 
serviço de táxi com veículo com vida útil vencida; 
XVIII - descaracterizar o veículo sem autorização do 
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Órgão Gestor; XIX - mudar a categoria do veículo 
de aluguel para particular sem autorização do 
Órgão Gestor; e XX - retirar o veículo de operação 
pela venda ou mudança da categoria de aluguel 
para particular sem anuência do Órgão Gestor. 
Capítulo IX Das Multas Art. 57. As multas serão 
calculadas tomando-se como base o valor da 
bandeirada do município vigente à época do 
lançamento: I - infração de natureza leve punida 
com advertência, de modo que o acúmulo de três 
punições de natureza leve geram infração de 
natureza média; II - infração de natureza média 
punida com multa de valor correspondente a vinte 
bandeiradas e o acúmulo de três punições de 
natureza média geram infração de natureza grave; 
III - infração de natureza grave punida com multa 
de valor correspondente a trinta e cinco 
bandeiradas e o acúmulo de três punições de 
natureza grave geram infração de natureza 
gravíssimas; e IV - infração de natureza gravíssima 
punida com multa de valor correspondente a cem 
bandeiradas. Capítulo X Dos Recursos Art. 58. 
Compete ao Órgão Gestor dar continuidade ao 
processo iniciado pelo auto de infração e quando 
justificado, aplicar as penalidades previstas. Art. 
59. A aplicação de qualquer das penalidades será 
sempre precedida de processo administrativo que 
oportunize ao infrator o contraditório e a ampla 
defesa. Parágrafo único. As medidas 
administrativas serão executadas diretamente pelo 
Órgão Gestor, assim que verificada a infração, 
exceto no caso de apreensão de veículo que deverá 
ser efetuada apenas pelos agentes de fiscalização, 
acompanhados quando possível pela autoridade de 
trânsito. Art. 60. O infrator ao receber a notificação 
de multa, terá o prazo de até trinta dias corridos, 
contados da data de recebimento do aviso de 
recebimento (AR) para apresentar recurso de 
defesa à junta administrativa de recursos de multas 
do Órgão Gestor. §1° O Órgão Gestor, ao receber o 
recurso de defesa, encaminhará o processo para a 
junta administrativa de recursos de multas. §2° A 
junta administrativa de recursos de multas, após o 
recebimento do recurso pelo Órgão Gestor, terá o 
prazo de doze meses contados da data de 
recebimento para solicitar as diligências 
necessárias, julgar e emitir parecer final do 
processo. §3° O recurso terá efeito suspensivo 
somente para as penalidades de multa e serão sem 
ônus para o recorrente até o seu julgamento. §4° O 
recurso só poderá ser interposto pelo autorizatário 
ou por seu representante legal por meio de 
procuração pública com fins específicos. Art. 61. A 
impugnação conterá: I - qualificação do 
impugnante; II - as razões de fato e de direito com 
que impugna a penalidade; e III - especificação das 
provas que pretende produzir, inclusive as 

diligências que pretende que sejam efetuadas, 
expondo os motivos que a justifiquem. §1° 
Compete ao impugnante instruir a impugnação, 
com os documentos destinados a provar-lhe as 
alegações, como também à indicação do rol 
testemunhal, devidamente qualificado, limitado o 
número de três testemunhas. §2° O pedido de 
diligências de que trata o inciso III deste artigo 
poderá ser indeferido, a juízo do relator do 
processo, caso se apresente impraticável, 
desnecessário ou de caráter protelatório. Art. 62. O 
Órgão Gestor poderá de ofício, em qualquer fase 
do processo, determinar as providências que julgar 
necessárias, como também requisitar outras 
provas, inclusive periciais. Art. 63. As decisões 
tomadas pelo Órgão Gestor, que resultarem na 
aplicação de penalidades, não isentarão o infrator 
de corrigir a irregularidade que lhe deu origem, 
salvo se dela resultar o cancelamento da 
autorização. Art. 64. Ao final do julgamento, se o 
recurso for julgado consistente, a notificação de 
multa será considerada sem efeito, cancelada e 
arquivada. Parágrafo único. Se o recurso for 
julgado inconsistente, o Órgão Gestor terá o prazo 
de até sessenta dias corridos, contados da data da 
decisão para encaminhar a notificação de multa 
para cobrança. Capítulo XI Da Remuneração dos 
Serviços Art. 65. Será cobrada pelo Órgão Gestor, 
de todos os autorizatários do serviço de táxi de 
todas as categorias, para emissão de documentos, 
remuneração pela prestação dos serviços, as tarifas 
de Custo de Gerenciamento Operacional (CGO) 
com valores equivalentes a: I – emissão e 
renovação de Licença de Operação: dez 
bandeiradas; II – emissão de transferência de 
autorização para sucessores: cinquenta 
bandeiradas; III – emissão de transferência de 
autorização para terceiros: cinquenta bandeiradas; 
§1º As remunerações citadas neste artigo deverão 
ser recolhidas antecipadamente à vista, em parcela 
única e em guia própria (DAM) à instituição 
bancária designada pelo Órgão Gestor. §2º 
Tratando-se da taxa de transferência de 
autorização, poderá o autorizatário optar pelo 
parcelamento em até seis parcelas de igual valor, a 
serem pagas mensalmente, com valor corrigido 
conforme o valor do indexador na data vigente. 
Capítulo XII Das Disposições Gerais e Transitórias 
Art. 66. Todos os documentos exigidos nesta Lei 
Complementar deverão ser apresentados através 
de meio físico (cópia simples acompanhada dos 
documentos originais) ou através de meio digital 
ao Órgão Gestor. Parágrafo único. Fica resguardado 
ao Órgão Gestor o direito de exigir qualquer outro 
documento pertinente à comprovação das 
condições de cadastramento, bem como, ao 
reforço e validação dos já apresentados. Art. 67. 
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Todo veículo utilizado na prestação do serviço de 
táxi, além de obedecer às exigências estabelecidas 
no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deverão 
encontrar-se licenciados no município de 
Florianópolis, na categoria aluguel e em nome do 
autorizatário ou, no caso de financiamento por 
entidade de crédito, em nome da financiadora, 
tendo como beneficiário o autorizatário. §1º O 
veículo deverá possuir registro junto ao cadastro 
de veículos do Órgão Gestor. §2º O veículo deverá 
estar autorizado a operar mediante Licença de 
Operação previamente expedida pelo Órgão 
Gestor. §3º O veículo deverá estar registrado e 
possuir Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV) no Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado de Santa Catarina (DETRAN-SC). 
Art. 68. O Órgão Gestor poderá firmar convênio 
com entidades públicas ou privadas, cooperativas 
ou sindicatos da categoria para auxiliar os seus 
associados na renovação de seus cadastros, 
licenças, emissão de crachás e cartão de 
identificação, autorização de publicidade e demais 
documentos de uso rotineiro inerente ao serviço 
de táxi. Art. 69. O Executivo Municipal poderá 
utilizar mecanismo de avaliação por usuários para 
fins de acompanhamento da qualidade dos 
serviços prestados e aplicação das penalidades 
previstas nesta Lei Complementar. Art. 70. O 
Executivo Municipal regulamentará esta Lei 
Complementar, no que couber, no prazo de cento 
e vinte dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 71. Fica revogada a Lei Complementar n. 085 
de 2001. Art. 72. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 
28 de junho de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL  

LEI N. 10.880, DE 28 DE JUNHO DE 2022. ALTERA 
DISPOSITIVOS DA LEI N. 4.907, DE 1996, QUE CRIA 
O CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO E 
EMPREGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O Povo de 
Florianópolis, por seus representantes, aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º O art. 2º da Lei n. 
4.907, de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 2º Ao Conselho Municipal de 
Trabalho e Emprego, como órgão consultivo, 
orientativo e de assessoramento, compete: I – 
recomendar e orientar a Política Municipal de 
Trabalho e Emprego, propondo as medidas que 
julgar necessárias ao desenvolvimento de seus 
princípios e diretrizes; e II – contribuir na 
elaboração do Plano de Trabalho do Sistema 
Nacional de Emprego, no âmbito do Município, 
para que seja submetido à aprovação do 
SINE/SC.”(NR) Art. 2º Ficam alterados os incisos I e 
III do caput, revoga os §§ 1º, 2º e 3º e inclui o §4º 

no art. 3º da Lei n. 4.907, de 1996, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º [...] I - 
Representantes de Entidades Governamentais: a) 
Secretaria Municipal de Assistência Social; b) 
Secretaria Municipal de Educação; c) Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico; d) Instituto de 
Geração de Oportunidades (IGEOF); e) Sistema 
Nacional de Emprego (SINE/SC). III - 
Representantes dos Empregadores: a) Associação 
Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF); b) 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis 
(CDL); c) Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE); d) Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT); e e) Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (FIESC). §1º 
(Revogado) §2º (Revogado) §3º (Revogado) §4º As 
entidades de que trata este artigo indicarão os 
respectivos membros titulares e suplentes que 
farão parte do Conselho.”(NR) Art. 3º Ficam 
alterados o inciso II e o caput do art. 4º da Lei n. 
4.907, de 1996, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 4º A Presidência do Conselho de 
Trabalho e Emprego será exercida por um dos 
representantes das entidades governamentais, dos 
trabalhadores e dos empregadores. II - O mandato 
do Presidente terá duração de vinte e quatro 
meses, permitida a recondução pelo mesmo 
período.”(NR) Art. 4º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 28 de 
junho de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL   

LEI N. 10.881, DE 28 DE JUNHO DE 2022. INCLUI 
ITEM NO ANEXO I DA LEI N. 10.482, DE 2019. O 
Povo de Florianópolis, por seus representantes, 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica 
incluído item no Anexo I da Lei n. 10.482, de 2019, 
com a seguinte redação: ANEXO I DIAS ALUSIVOS  

DIA  DEZEMBRO  LEI ORIGINAL N. 

18  
DIA MUNICIPAL DAS 
BALEEIRAS  

LPMF 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 28 de junho de 2022. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL Autor: Ver. Afrânio Boppré. Projeto de 
Lei n. 18.370/2022.  

LEI N. 10.882, DE 28 DE JUNHO DE 2022. INCLUI 
ITEM NO ANEXO II DA LEI N. 10.482, DE 2019. O 
Povo de Florianópolis, por seus representantes, 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica 
incluído item no Anexo II da Lei n. 10.482, de 2019, 
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com a seguinte redação: ANEXO II SEMANAS 
ALUSIVAS 

SEMANA  MAIO  
LEI ORIGINAL 
N. 

3ª 
semana 
do mês  

SEMANA MUNICIPAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 
A 
ALERGIA ALIMENTAR  

LPMF 

Art. 2º Os dias que compreendem a semana 
referida no art. 1º desta Lei não serão considerados 
feriados civis. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 28 de 
junho de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL Autor: Ver. Marcos José 
de Abreu. Projeto de Lei n. 18.207/2021.  

LEI N. 10.883, DE 28 DE JUNHO DE 2022. DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O Povo de Florianópolis, 
por seus representantes, aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º Fica declarada de utilidade 
pública a Associação de Pais e Professores da 
Escola de Educação Básica Ildefonso Linhares, 
entidade civil, sem fins econômicos, com sede e 
foro nesta Capital. Art. 2° À referida entidade, 
ficam assegurados todos os direitos e todas as 
vantagens previstos em lei. Art. 3° Para o devido 
controle e sob pena de revogação desta Lei, a 
entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara 
Municipal de Florianópolis, até 30 de junho do 
exercício subsequente, os seguintes documentos: I 
– relatório anual de atividades; II – declaração de 
que permanecem cumpridos os requisitos exigidos 
para a concessão da declaração de utilidade 
pública; III – cópia autenticada das alterações 
ocorridas no estatuto, se houver; IV – balancete 
contábil; e V – ficha cadastral atualizada. Parágrafo 
único. O não cumprimento do disposto neste artigo 
impedirá a entidade de receber auxílio ou 
subvenção do Município. Art. 4º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 
28 de junho de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL Autor: Ver. 
Marcelo Fernando de Oliveira. Projeto de Lei n. 
18.392/2022. 

DECRETO N. 23.978, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 
TORNA SEM EFEITO O DECRETO N. 22.805, DE 2021 
E NOMEIA SERVIDORA 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 Tornar sem efeito o Decreto n. 22.805, de 2021, 
que nomeia Katia Maria Duarte para exercer o 
Cargo em Comissão de Gerente de Articulação e 

Atividades Complementares da Secretaria 
Municipal de Educação. Art. 2º NOMEAR MARIANE 
CRISTINA DE ARAUJO GALVÃO para exercer o Cargo 
em Comissão de Gerente de Articulação e 
Atividades Complementares da Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 29/06/2022. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 28 de junho de 2022. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL. 

DECRETO N. 23.979, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 
TORNA SEM EFEITO O DECRETO N. 23.961, DE 
2022, QUE EXONERA SERVIDOR 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 Tornar sem efeito o 
Decreto n. 23.961, de 2022, que exonera, a pedido, 
Volnei Manoel Coelho do Cargo em Comissão de 
Gerente de Habitação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Art. 2º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 28 de junho de 2022. TOPAZIO 
SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 23.980, DE 28 DE JUNHO DE 2022.  
REGULAMENTA A LEI N. 10.837, DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE TRATAMENTO DA 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS   
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município,   Considerando a Lei Complementar 
n. 141, de 2012, que regulamenta o §3º do art. 198 
da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde; estabelece 
os critérios de rateio dos recursos de transferências 
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas 3 (três) 
esferas de governo; revoga dispositivos das Leis n. 
8.080, de 1990, e 8.689, de 1993; e dá outras 
providências.  Considerando que o Programa de 
Tratamento da Leishmaniose Visceral Canina – LVC 
criado pela Lei n. 10.837 de 2022 visa o bem estar 
animal e será realizado com recursos próprios 
vinculados à política de bem estar animal do 
município conforme estabelece este Decreto, com 
as responsabilidades inerentes a cada órgão 
envolvido,   RESOLVE:  Art. 1º O Centro de Controle 
de Zoonoses – CCZ será responsável pelas ações 
referentes à vigilância e controle da leishmaniose 
visceral canina (LVC), compreendendo: I - O 
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diagnóstico da doença; II - A microchipagem dos 
cães com diagnóstico positivo para LVC; III - A 
avaliação da situação econômica do tutor para 
indicação de tratamento, na forma do art. 3° da Lei 
10.837, de 2022; IV - A realização de inquéritos 
sorológicos nas áreas de importância 
epidemiológica; V - A colocação de coleiras 
repelentes nos cães residentes em áreas de 
importância epidemiológica e de vulnerabilidade 
social e naqueles que estiverem em tratamento; VI 
- O monitoramento da efetividade do tratamento 
naqueles animais cujos tutores optarem por esta 
alternativa durante todo tempo de vida do animal; 
VII - A realização do procedimento de eutanásia 
naqueles animais cujos tutores optarem por esta 
alternativa; VIII - O encaminhamento para 
tratamento para tutores de baixa renda, que assim 
optarem, mediante avaliação dos critérios 
estabelecidos neste Decreto.   Art. 2º A Diretoria 
de Bem Estar Animal - DIBEA será responsável 
pelas ações pertinentes ao tratamento da 
enfermidade, compreendendo: I - Estabelecer 
protocolo clínico para tratamento da LVC; II - 
Realizar o atendimento, manutenção da qualidade 
de vida e acompanhamento clínico integral do cão 
exclusivamente naquelas complicações 
decorrentes da LVC; III - Adquirir, controlar e 
dispensar a medicação necessária aos tutores de 
baixa renda;  IV - Realizar os exames indicados para 
avaliação da carga parasitária.   Art. 3º O tutor do 
animal deverá: I - Apresentar os documentos 
exigidos para comprovação de enquadramento dos 
critérios de baixa renda; II - Administrar a 
medicação no cão nos dias e horários indicados, 
conforme prescrição o médico veterinário; III - 
Manter o cão com produto comprovadamente 
repelente para flebotomíneos, respeitando as 
reaplicações periódicas conforme orientações do 
fabricante, de modo que não haja interrupção de 
seu uso; IV - Comparecer às consultas de 
acompanhamento agendadas pela Diretoria de 
Bem Estar Animal; V - Apresentar à equipe técnica 
do CCZ termo de responsabilidade de tratamento 
assinado pelo tutor e pelo médico veterinário 
assistente da DIBEA, que irá acompanhar o animal; 
VI - Realizar exame parasitológico antes do início 
do tratamento e, posteriormente, a cada 6 (seis) 
meses para fins de comprovação da redução da 
carga parasitária, preferencialmente qPCR RT de 
amostras de medula, linfonodos ingurgitados ou 
pele ou imunohistoquímica de borda de orelha;  VII 
- Castrar o animal sororreagente em até 45 
(quarenta e cinco) dias a partir desta data;  VIII - 
Permitir a microchipagem do cão pela autoridade 
sanitária municipal ou, caso o animal já esteja 
microchipado, permitir a leitura pelo CCZ;  IX - 
Manter o cão dentro do terreno, impedindo o livre 

trânsito do animal na via pública, o qual só será 
permitido durante passeios no qual o animal 
permaneça preso à guia; X - Comunicar à 
autoridade sanitária em caso de óbito, 
desaparecimento ou mudança de endereço do 
animal sororreagente; XI - Manter o quintal limpo e 
livre de matéria orgânica (restos de folhas, frutas, 
fezes) sendo permitido, somente, a compostagem 
em caixas fechadas; XII - Não fazer criação de aves 
de produção.   §1º A coleira repelente a que se 
refere o inciso III do caput deste Art. será 
disponibilizada pelo Centro de Controle de 
Zoonoses e, na impossibilidade do uso da coleira 
devido a reações alérgicas constatadas pelo médico 
veterinário acompanhante, outros produtos 
deverão ser utilizados §2º Caso não seja possível o 
comparecimento à consulta nos termos do inciso IV 
do caput deste Art. esta deverá ser reagendada 
pelo tutor do animal, de modo que o não 
comparecimento a mais de 2 consultas, acarretará 
na interrupção do tratamento do animal. §3º Os 
exames a que se referem o inciso VI deste artigo 
deverão ser enviados ao CCZ em até 10 (dez) dias 
após a emissão do resultado pelo laboratório. §4º 
Caso a condição de saúde do animal impeça a 
cirurgia de castração a que se refere o caput deste 
artigo, o cão não poderá acasalar para evitar 
transmissão sexual e vertical da doença.  §5º A 
castração do animal ou a justificativa médica para 
o adiamento da cirurgia deverão ser comprovadas 
através de atestado do médico veterinário 
responsável entregue ao CCZ em até 45 (quarenta 
e cinco) dias da assinatura deste termo. §6º O tutor 
do animal responderá em caso de 
desaparecimento do cão sororreagente sob sua 
responsabilidade.  Art. 4º A comprovação de baixa 
renda para fins de cumprimento do disposto no 
art. 3° da Lei 10.837, de 2022 se fará mediante 
apresentação de comprovante atualizado de 
inscrição no Cadastro Único (CADÚNICO).  §1º Será 
considerado tutor de baixa renda, aquele que 
comprovadamente possuir renda familiar de até 3 
salários mínimos, para isso, deverá ser formalizado 
requerimento junto ao Centro de Controle de 
Zoonoses, com a juntada dos documentos próprios 
e de todos os integrantes do grupo familiar, 
incluindo: I - CPF e RG; II - Comprovante de 
inscrição no CADÚNICO - NIS (Número de 
Identificação Social); III - Comprovante de 
Residência do tutor, atualizado até os últimos 03 
(três) meses (fatura de água, energia elétrica, 
telefone, contrato de aluguel, fatura de cartão de 
crédito ou declaração do Agente de Saúde).  §2º 
Caso o comprovante de residência a que se refere 
o inciso III do § 1º deste Art. não esteja no nome 
do tutor, anexar declaração do proprietário da 
residência, conforme modelo (Anexo I). §3º Após 
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avaliação da documentação apresentada, a 
autoridade sanitária do CCZ deverá emitir parecer 
técnico conclusivo, incluindo a verificação das 
condições socioeconômicas da família, com base 
na visita técnica ao endereço do animal, definindo 
o encaminhamento ou não para tratamento na 
DIBEA.  Art. 5º O tratamento deverá ser realizado 
conforme estabelecido Termo de Ciência e 
Responsabilidade adotado pelo CCZ de 
Florianópolis de forma a garantir a redução da 
carga parasitária do cão, bem como mantê-la em 
níveis baixos durante toda a vida do animal, 
comprovada mediante os resultados dos exames 
laboratoriais. Parágrafo único. O tutor deverá 
comprometer-se a cumprir os quesitos 
estabelecidos pelo Termo de Ciência e 
Responsabilidade, incluindo os prazos de entrega 
da documentação e dos exames.  Art. 6º A falsa 
declaração de informações para fins de 
comprovação de baixa renda, nos termos deste 
decreto, é considerada infração sanitária, 
sujeitando o tutor às penalidades previstas na Lei 
Complementar n 239, de 2006, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil ou penal, quando 
cabíveis, bem como da devolução dos valores 
eventualmente empregados no tratamento do 
animal, assegurado o direito à ampla defesa. 
Parágrafo único. A falsa declaração de informações 
caracteriza-se pela identificação, durante o 
tratamento, ou a qualquer momento, de não 
conformidades nos documentos apresentados, não 
condizentes com a declaração apresentada para 
fins de enquadramento do tutor nos critérios deste 
decreto para fins de tratamento.  Art. 7º O 
tratamento de cães com Leishmaniose Visceral será 
feito apenas em cães residentes em Florianópolis, 
comprovado através de comprovante de residência 
em nome do tutor e visita à residência pelo Centro 
de Controle de Zoonoses.  Art. 8º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação.  
Florianópolis, aos 28 de junho de 2022.     TOPAZIO 
SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL      EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 23.981, DE 28 DE JUNHO DE 2022. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE:  NOMEAR LUIZ JOÃO FLÔR 
para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de 
Fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa do 
Consumidor, a partir de 29/06/2022. Florianópolis, 
aos 28 de junho de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 23.982, DE 28 DE JUNHO DE 2022. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 

da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE:  NOMEAR JACKSON 
SULIVAN RIOS HASKEL para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Técnico do Gabinete do 
Prefeito, a partir de 29/06/2022. Florianópolis, aos 
28 de junho de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 252/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: contratação 
de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva, corretiva, obrigatória e 
preditiva para veículos pesados (vans, micro-
ônibus, caminhão), incluindo serviços de 
plataforma para transporte de ônibus, com 
assistência 24 horas e sem limite de 
quilometragem, fornecimento de peças, 
componentes e materiais originais ou genuínos, 
para os veículos pertencentes à frota das unidades 
vinculadas ao Município de Florianópolis, tanto de 
sua Administração Direta, Indireta e Fundacional. 
Dia 11 de julho de 2022, às 15h. Endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
N° 4281/2022 CELEBRADO COM TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO: Objeto: 
O intercâmbio de informações cadastrais de 
interesse do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 
Região, a fim de subsidiar o desempenho de suas 
atividades institucionais, especialmente para 
utilização de dados cadastrais fornecidos pelas 
cooperadas, disponibilizando o acesso aos 
servidores dos respectivos órgãos; Parágrafo 
Único: As autorizações de acesso aos respectivos 
bancos de dados permitirão consultas às seguintes 
informações cadastrais: inscrição imobiliária, 
titularidade e localização do imóvel, assim como o 
registro de Edificação. Vigência: O Acordo de 
Cooperação Técnica terá vigência de 5 (cinco) anos, 
a contar de sua assinatura, condicionada sua 
eficácia a publicação de extrato no Diário Oficial do 
Estado. Assinaturas: Pelo Município de 
Florianópolis, o Sr. Prefeito Topázio Silveira Neto; 
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Pela Secretaria Municipal da Fazenda, o Sr. Leandro 
Domingues, e pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região, o Sr. José Ernesto Manzi. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 175/SMS/GAB/2022 - 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, inciso III, da Lei 
Complementar nº 596/2017, e Considerando o 
Processo Seletivo Edital nº 010/2022, que se trata 
de Processo Seletivo Simplificado para 
preenchimento de cargos em caráter temporário 
para composição da Rede Municipal de Saúde; 
RESOLVE: Art. 1º. DESIGNAR os servidores TALITA 
CRISTINE ROSINSKI, matrícula 25054-6; FLAVIA 
HENRIQUE, matrícula 22019-1; e EVANDRO 
SILVEIRA, matrícula 28414-9 para, sob a 
coordenação do primeiro, integrarem a Comissão 
de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado - 
Edital nº 010/2022, da Secretaria Municipal de 
Saúde. Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação. Florianópolis, 27 de junho de 
2022. Luciano Formighieri Secretário Adjunto de 
Saúde 

PORTARIA/SS/GAB/NASF/N° 00381/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal 
no 5.600/2008 e a Portaria SMS/GAB/No 52/2013. 
RESOLVE: DESIGNAR a servidora CATIELI DE 
MORAIS FLORES, matrícula No 63821-8, ocupante 
do cargo de 1017-FARMACEUTICO, para compor 
equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família) - Centro 1, a partir de 13/06/2022. 
Florianópolis, 14 de junho de 2022. Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/GEMO/Nº 00382/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso d suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe A Lei Complemetar n° 
358/2009 e o Decreto n° 8563/2010. RESOLVE: 
EXONERAR o servidor MAURICIO DALA PAULA 
BERNARDES, matrícula Nº 58250-6 Ocupante do 
cargo de 1023-MEDICO, da Gratificação de 
Especialidade Médica e Odontológica, na opção de 
20 horas, a partir de 01/06/2022. Florianópolis, 15 
de junhol de 2022.  LUCIANO FORMIGHIERI  – 
Secretário Adjunto Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/No 00383/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei no 5344/98, o 
Decreto no 441/98 e a Portaria SMS/GAB/No 

52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora DAYANE 
DE SOUZA NOGUEIRA, matrícula No 63874-9, 
ocupante do cargo de 1010-ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
15/06/2022. Florianópolis, 15 de junho de 2022. 
Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/No 00384/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei no 5344/98, o 
Decreto no 441/98 e a Portaria SMS/GAB/No 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
MARGARETE FRANKE, matrícula No 63855-2, 
ocupante do cargo de 1027-ODONTOLOGO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
15/06/2022. Florianópolis, 15 de junho de 2022. 
Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 00385/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: EXONERAR a servidora 
MAURICIA HELENA C GARCIA RAULINO, matrícula  
Nº 31605-9 ocupante do cargo de 0707-TECNICO 
DE ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da 
Família, a partir de 04/07/2022. Florianópolis,20 de 
junho de 2022. Luciano Formighieri, Secretário 
Municipal de Saúde. 

EDITAL Nº 010/2022 - Processo Seletivo 
Simplificado para preenchimento de cargos em 
caráter temporário, para compor a Rede Municipal 
de Saúde, respaldado no art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690/2005, regulamentada pelo Decreto nº 
5.727/2008, pelo Decreto nº 20.736 de 27 de 
setembro de 2019 no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. Florianópolis, 27 de junho de 
2022. Luciano Formighieri Secretário Adjunto de 
Saúde (Consultar anexo ao final desta edição) 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA ADS Nº 01928/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Diego Mello dos Santos, matrícula nº 63012-8, 
Professor Substituto I (1324) Educacao Infantil 
(029), para no período de 22/06/2022 a 
15/07/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
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Neim Idalina Ochoa (343236), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Carla Maria Venturini, 
matrícula nº 61480-7, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01929/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Sandrine Botzan Maria, matrícula nº 
61050-0, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 17/02/2022 a 
12/08/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Dra Zilda Arns Neumann (343308), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Simone Soler, 
matrícula nº 19304-6, por estar em 
gestação/amamentação (29). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01930/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maria Aparecida Cordeiro de Oliveir, 
matrícula nº 61279-0, Supervisor Escolar Substituto 
II (1341) Supervisor Escolar (057), para no período 
de 27/06/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Orlandina Cordeiro 
(343206), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Leila Echer, matrícula nº 32855-3, por estar 
em assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01931/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maria Aparecida Cordeiro de Oliveir, 
matrícula nº 61279-0, Supervisor Escolar Substituto 
II (1341) Supervisor Escolar (057), para no período 
de 27/06/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Orlandina Cordeiro 

(343206), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Leila Echer, matrícula nº 32855-3, por estar 
em assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02034/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Amanda Coelho do Sacramento, 
matrícula nº 60390-2, Professor Substituto IV 
(1328) Educacao Fisica (012) para no período de 
07/06/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Dona Cota (343201), com carga horária 
de 30 (trinta) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 17 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02035/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Patricia Moura dos Santos, matrícula nº 
63919-2, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Especial (015) para no período de 17/06/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim Prof 
Antonieta de Barros (343355), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 17 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02036/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maria Cristina Bianchini, matrícula nº 
63964-8, Professor Substituto III (1326) Auxiliar 
Interprete Educacional (079) para no período de 
23/06/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino 
(344210), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 21 de junho de 2022. MAURICIO 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3223 Florianópolis/SC, terça-feira, 28 de junho de 2022 pg. 16 
 

 

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

pg. 16 
 

FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00987/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/02/2022, a Portaria nº ADS 00866/22 de 
07/02/2022 de Vanessa Machado da Silva Pereira, 
matrícula nº 61310-0 para atuar no(a) Neim Alm 
Lucas Alexandre Boiteux (343216) , referente ao 
período que passa a ser de 07/02/2022 a 
01/07/2022 por estar em readaptação Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00988/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00574/22 de 
21/03/2022 de Tiane Gouvea de Souza, matrícula 
nº 62515-9 para atuar no(a) Neim Vila Cachoeira 
(343222) , referente ao período que passa a ser de 
24/03/2022 a 08/07/2022 licenÇa tratamento 
saÚde. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00989/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01114/22 de 
17/02/2022 de Andre Luiz Gobatto, matrícula nº 
59988-3 para atuar no(a) Ebm Dilma Lucia dos 
Santos (344209) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00990/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/06/2022, a Portaria nº CTD 00824/22 de 
12/05/2022 de Taina Pelizzari, matrícula nº 63601-
0 para atuar no(a) Neim Ingleses I (343220) , 
referente ao período que passa a ser de 
13/05/2022 a 08/07/2022 licenÇa tratamento 
saÚde. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 

junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00991/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/03/2022, a Portaria nº CTD 00446/22 de 
03/03/2022 de Sabrina Cristina Floriano, matrícula 
nº 61994-9 para atuar no(a) Neim Ilha Continente 
(343225) , referente ao período que passa a ser de 
03/03/2022 a 02/08/2022 licenÇa tratamento 
saÚde. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00992/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2022, a Portaria nº ADS 01191/22 de 
02/03/2022 de Rafael Celio Ramos, matrícula nº 
62043-2 para atuar no(a) Ebm Inten Aricomedes da 
Silva (344218) , referente ao período que passa a 
ser de 03/03/2022 a 01/07/2022 lts Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00993/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2022, a Portaria nº ADS 01192/22 de 
02/03/2022 de Rafael Celio Ramos, matrícula nº 
62043-2 para atuar no(a) Ebm Inten Aricomedes da 
Silva (344218) , referente ao período que passa a 
ser de 03/03/2022 a 01/07/2022 lts Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00994/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/06/2022, a Portaria nº ADS 01674/22 de 
28/04/2022 de Claudia Angelica Kaminski, 
matrícula nº 63324-0 para atuar no(a) Neim Carlos 
Humberto Pederneiras Corre (343248) , referente 
ao período que passa a ser de 02/05/2022 a 
01/07/2022 por estar em licença tratamento de 
saúde (03) Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
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junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00995/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
24/06/2022, a Portaria nº ADS 01824/22 de 
24/05/2022 de Angelita Lucas, matrícula nº 63729-
7 para atuar no(a) Neim Carlos Humberto 
Pederneiras Corre (343248) , referente ao período 
que passa a ser de 02/06/2022 a 01/07/2022 por 
estar em licença tratamento de saúde (03) Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00996/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/05/2022, a Portaria nº ADS 00093/22 de 
03/02/2022 de Talita Von Gilsa, matrícula nº 
59890-9 para atuar no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro 
(344227) , referente ao período que passa a ser de 
07/02/2022 a 01/07/2022 lts Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00997/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
07/06/2022, a Portaria nº ADS 01822/22 de 
23/05/2022 de Talita Von Gilsa, matrícula nº 
59890-9 para atuar no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro 
(344227) , referente ao período que passa a ser de 
09/05/2022 a 01/07/2022 lts Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00998/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01798/22 de 
16/05/2022 de Catia Espindola, matrícula nº 
63657-6 para atuar no(a) Neim Dona Cota (343201) 
, referente ao período que passa a ser de 
17/05/2022 a 01/07/2022 por estar em 
readaptação (13) Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 

junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00999/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/07/2022, a Portaria nº ADS 01060/22 de 
15/02/2022 de Rosineide Francisca da Silva, 
matrícula nº 61711-3 para atuar no(a) Ebm Inten 
Aricomedes da Silva (344218) , referente ao 
período que passa a ser de 18/02/2022 a 
16/12/2022 licença especial Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01000/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº ADS 01287/22 de 
10/03/2022 de Milene Regina da Silva, matrícula 
nº 62211-7 para atuar no(a) Neim Nagib Jabor 
(343319) , referente ao período que passa a ser de 
11/03/2022 a 01/07/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01001/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
17/06/2022, a Portaria nº CTD 00838/22 de 
18/05/2022 de Juliana Prado de Oliveira, matrícula 
nº 63693-2 para atuar no(a) Neim Celso Ramos 
(343210) , referente ao período que passa a ser de 
20/05/2022 a 01/07/2022 licenÇa tratamento 
saÚde. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01002/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
20/05/2022, a Portaria nº CTD 00658/22 de 
12/04/2022 de Valquiria Henrique Ferreira, 
matrícula nº 63032-2 para atuar no(a) Neim Celso 
Ramos (343210) , referente ao período que passa a 
ser de 13/04/2022 a 01/07/2022 licenÇa 
tratamento saÚde. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
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junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01003/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01769/22 de 
11/05/2022 de Elaine Dias de Souza, matrícula nº 
63027-6 para atuar no(a) Neim Dona Cota (343201) 
, referente ao período que passa a ser de 
11/05/2022 a 01/07/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01004/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/04/2022, a Portaria nº CTD 00248/22 de 
04/02/2022 de Camila Preis Carneiro, matrícula nº 
60586-7 para atuar no(a) Neim Raul Francisco 
Lisboa (343323) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 readaptaÇÃo. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01005/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2022, a Portaria nº CTD 00193/22 de 
04/02/2022 de Elita Maria Anton, matrícula nº 
60440-2 para atuar no(a) Neim Doralice Teodora 
Bastos (343229) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 01/08/2022 licenÇa 
tratamento saÚde. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01006/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00037/22 de 
04/02/2022 de Graziela Rodrigues, matrícula nº 
60071-7 para atuar no(a) Neim Abraao (343238) , 
referente ao período que passa a ser de 
07/02/2022 a 16/12/2022 designação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01007/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00122/22 de 
04/02/2022 de Beatriz Borges Marcelino, 
matrícula nº 60261-2 para atuar no(a) Neim 
Waldemar Silva Filho (343212) , referente ao 
período que passa a ser de 07/02/2022 a 
16/12/2022 readaptaÇÃo Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01008/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00143/22 de 
04/02/2022 de Rosa Malena Miranda de Melo, 
matrícula nº 60312-0 para atuar no(a) Neim Idalina 
Ochoa (343236) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 01/07/2022 readaptaÇÃo 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01009/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00502/22 de 
10/03/2022 de Juraci de Aviz, matrícula nº 62226-5 
para atuar no(a) Neim Hassis (343331) , referente 
ao período que passa a ser de 11/03/2022 a 
01/07/2022 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01010/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00819/22 de 
11/05/2022 de Silvana Maria de Melo, matrícula 
nº 63590-1 para atuar no(a) Neim Mateus de 
Barros (343223) , referente ao período que passa a 
ser de 13/05/2022 a 16/12/2022 readaptaÇÃo 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01011/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
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legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2022, a Portaria nº CTD 00473/22 de 
07/03/2022 de Ismael A Jaques da Silva Bagatoli, 
matrícula nº 62128-5 para atuar no(a) Neim Joel 
Rogerio de Freitas (343209) , referente ao período 
que passa a ser de 08/03/2022 a 01/07/2022 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01012/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/05/2022, a Portaria nº ADS 01764/22 de 
10/05/2022 de Maria Eliam Aires de Barros, 
matrícula nº 62658-9 para atuar no(a) Neim Carlos 
Humberto Pederneiras Corre (343248) , referente 
ao período que passa a ser de 11/05/2022 a 
15/07/2022 por estar em licenca para tratamento 
de saude Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01013/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00258/22 de 
04/02/2022 de Thais Rodrigues, matrícula nº 
60611-1 para atuar no(a) Neim Caieira da Barra do 
Sul (343335) , referente ao período que passa a ser 
de 07/02/2022 a 01/07/2022 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01014/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/06/2022, a Portaria nº CTD 00165/22 de 
04/02/2022 de Glaucia Cristiane da Conceicao, 
matrícula nº 60368-6 para atuar no(a) Neim Ana 
Spyrios Dimatos (343226) , referente ao período 
que passa a ser de 07/02/2022 a 03/08/2022 
licenÇa tratamento saÚde. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01015/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 

legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
17/06/2022, a Portaria nº ADS 01368/22 de 
17/03/2022 de Shirley Bion, matrícula nº 61481-5 
para atuar no(a) Neim Julia Maria Rodrigues 
(343347) , referente ao período que passa a ser de 
22/03/2022 a 22/06/2022 por estar em licenca 
para tratamento de saude Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 20 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01016/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
17/06/2022, a Portaria nº ADS 01324/22 de 
14/03/2022 de Daynna Junkes, matrícula nº 
60369-4 para atuar no(a) Neim Julia Maria 
Rodrigues (343347) , referente ao período que 
passa a ser de 21/03/2022 a 22/06/2022 por estar 
em licenca para tratamento de saude Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01017/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
23/06/2022, a Portaria nº ADS 01777/22 de 
12/05/2022 de Anna Carla da Silva, matrícula nº 
63605-3 para atuar no(a) Neim Machado de Assis 
(343245) , referente ao período que passa a ser de 
13/05/2022 a 01/07/2022 por estar em licenca 
para tratamento de saude Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 21 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01018/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
23/06/2022, a Portaria nº ADS 01788/22 de 
13/05/2022 de Brenda Regina da Rosa, matrícula 
nº 63633-9 para atuar no(a) Neim Machado de 
Assis (343245) , referente ao período que passa a 
ser de 13/05/2022 a 01/07/2022 por estar em 
licenca para tratamento de saude Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 21 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

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


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3223 Florianópolis/SC, terça-feira, 28 de junho de 2022 pg. 20 
 

 

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

pg. 20 
 

PORTARIA ALT Nº 01019/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01660/22 de 
26/04/2022 de Nemeydi Renata Agostinho, 
matrícula nº 63294-5 para atuar no(a) Neim 
Orlandina Cordeiro (343206) , referente ao período 
que passa a ser de 02/05/2022 a 16/12/2022 por 
estar em readaptação (13) Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 21 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01020/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/03/2022, a Portaria nº ADS 01127/22 de 
21/02/2022 de Joana Vangelista Mongelo, 
matrícula nº 61725-3 para atuar no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) , referente ao período que passa a 
ser de 18/02/2022 a 20/07/2022 lts Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01021/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/04/2022, a Portaria nº ADS 01400/22 de 
22/03/2022 de Joana Vangelista Mongelo, 
matrícula nº 61725-3 para atuar no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) , referente ao período que passa a 
ser de 01/04/2022 a 20/07/2022 lts Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01022/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/06/2022, a Portaria nº ADS 00359/22 de 
04/02/2022 de Marceli Cristiane de Campos, 
matrícula nº 60976-5 para atuar no(a) Neim Clair 
Gruber Souza (343250) , referente ao período que 
passa a ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 por estar 
em designação (08) Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 22 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01023/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/06/2022, a Portaria nº ADS 00321/22 de 
04/02/2022 de Lucemar Souza dos Santos, 
matrícula nº 60784-3 para atuar no(a) Neim Clair 
Gruber Souza (343250) , referente ao período que 
passa a ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 por estar 
em designação (08) Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 22 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01024/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/07/2022, a Portaria nº ADS 01228/22 de 
04/03/2022 de Renata Alves, matrícula nº 61545-5 
para atuar no(a) Neim Dra Zilda Arns Neumann 
(343308) , referente ao período que passa a ser de 
07/03/2022 a 12/08/2022 por estar em 
gestação/amamentação (29) Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 22 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01025/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
24/06/2022, a Portaria nº ADS 00558/22 de 
04/02/2022 de Grasiela Duarte, matrícula nº 
61109-3 para atuar no(a) Neim Doralice Maria 
Dias-neim do Futuro (343337) , referente ao 
período que passa a ser de 07/02/2022 a 
16/12/2022 por estar em readaptacao Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01026/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
24/06/2022, a Portaria nº ADS 01809/22 de 
18/05/2022 de Marta Lucia Disner, matrícula nº 
63681-9 para atuar no(a) Neim Waldemar Silva 
Filho (343212) , referente ao período que passa a 
ser de 18/05/2022 a 15/07/2022 por estar em 
licenca para tratamento de saude Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 
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PORTARIA ALT Nº 01027/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/06/2022, a Portaria nº ADS 01767/22 de 
10/05/2022 de Ivileti Berthier Baggio, matrícula nº 
63579-0 para atuar no(a) Neim Waldemar Silva 
Filho (343212) , referente ao período que passa a 
ser de 03/05/2022 a 15/07/2022 por estar em 
licenca para tratamento de saude Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01028/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/06/2022, a Portaria nº ADS 00588/22 de 
04/02/2022 de Roberta Regina de Jesus, matrícula 
nº 61145-0 para atuar no(a) Neim Celso Pamplona 
(343202) , referente ao período que passa a ser de 
07/02/2022 a 16/12/2022 por estar em 
readaptacao Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 23 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01029/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/06/2022, a Portaria nº ADS 00576/22 de 
04/02/2022 de Karla Berenice Caetano Xavier, 
matrícula nº 61124-7 para atuar no(a) Neim Celso 
Pamplona (343202) , referente ao período que 
passa a ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 por estar 
em readaptacao Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 23 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01030/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01268/22 de 
08/03/2022 de Elda Lucia Schlemper Martendal, 
matrícula nº 61076-3 para atuar no(a) Neim 
Orlandina Cordeiro (343206) , referente ao período 
que passa a ser de 10/03/2022 a 16/12/2022 por 
estar em readaptacao Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 23 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01031/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01778/22 de 
12/05/2022 de Luana Gomes Sbruzzi, matrícula nº 
63604-5 para atuar no(a) Neim Irma Scheilla 
(343241) , referente ao período que passa a ser de 
13/05/2022 a 01/08/2022 por estar em licenca 
para tratamento de saude Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 24 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01032/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/06/2022, a Portaria nº ADS 01897/22 de 
10/06/2022 de Angelica Luciana Martins, 
matrícula nº 63890-0 para atuar no(a) Neim Irma 
Scheilla (343241) , referente ao período que passa 
a ser de 13/05/2022 a 01/08/2022 por estar em 
licenca para tratamento de saude Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01443/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/06/2022, da Portaria nº ADS 01835/22 de 
30/05/2022, de Mariana de Deus Viana Bizarro, 
matrícula nº 63755-6, lotada no(a) Neim Celso 
Pamplona (343202) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 20 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01444/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/06/2022, da Portaria nº ADS 01610/22 de 
13/04/2022, de Claudia Sidela Cordeiro Somera, 
matrícula nº 63076-4, lotada no(a) Ebm Maria 
Conceicao Nunes (344236) por alteração de 
lotação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 20 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01445/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
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legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/06/2022, da Portaria nº ADV 00095/22 de 
03/02/2022, de Amanda Michele Aime, matrícula 
nº 59929-8, lotada no(a) Depto de Educ de Jovens 
e Adultos (344110) , Eja Centro III (098) a pedido 
do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 21 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01447/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 21/06/2022, da Portaria nº ADS 00398/22 de 
04/02/2022, de Iran Silveira, matrícula nº 60860-2, 
lotado no(a) Ebm Acacio Garibaldi Sao Thiago 
(344202) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 21 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01448/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 21/06/2022, da Portaria nº ADS 00399/22 de 
04/02/2022, de Iran Silveira, matrícula nº 60860-2, 
lotado no(a) Ebm Acacio Garibaldi Sao Thiago 
(344202) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 21 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01449/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/06/2022, da Portaria nº ADV 01110/22 de 
16/02/2022, de Rosimara Pereira dos Santos, 
matrícula nº 61811-0, lotada no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01450/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/06/2022, da Portaria nº ADS 01841/22 de 
31/05/2022, de Renato Caio Rodrigues Souza, 
matrícula nº 63494-8, lotado no(a) Ebm Jose do 
Valle Pereira (344214) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 

sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01451/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 17/02/2022, da Portaria nº ADS 01077/22 de 
15/02/2022, de Sandrine Botzan Maria, matrícula 
nº 61050-0, lotada no(a) Neim Dra Zilda Arns 
Neumann (343308) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 22 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01452/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 13/06/2022, da Portaria nº ADV 01999/22 de 
09/06/2022, de Irany de Aquino, matrícula nº 
63850-1, lotada no(a) Neim Ferminio Francisco 
Vieira (343215) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01453/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/08/2022, da Portaria nº ADV 00710/22 de 
07/02/2022, de Janaina dos Prazeres Franca, 
matrícula nº 60867-0, lotada no(a) Ebm Mancio 
Costa (344215) servidor irá se efetivar na rede.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01454/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/08/2022, da Portaria nº ADS 00784/22 de 
07/02/2022, de Hoffemann da Silva Santos, 
matrícula nº 61133-6, lotado no(a) Ebm Mancio 
Costa (344215) servidor irá se efetivar na rede.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 23 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 
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PORTARIA CEF Nº 01455/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/06/2022, da Portaria nº ADV 00660/22 de 
07/02/2022, de Maria Aparecida Cordeiro de 
Oliveir, matrícula nº 61279-0, lotada no(a) Neim Vo 
Terezinha (343357) por alteração de lotação. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01456/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/06/2022, da Portaria nº ADV 00661/22 de 
07/02/2022, de Maria Aparecida Cordeiro de 
Oliveir, matrícula nº 61279-0, lotada no(a) Neim Vo 
Terezinha (343357) por alteração de lotação. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 24 de junho de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01457/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 24/06/2022, da Portaria nº ADS 01923/22 de 
14/06/2022, de Cindy Eugenia Lacerda Martel, 
matrícula nº 63928-1, lotada no(a) Ebm Acacio 
Garibaldi Sao Thiago (344202) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 24 de 
junho de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01458/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/06/2022, da Portaria nº ADV 01412/22 de 
18/03/2022, de Jessyka Amanda Pinter, matrícula 
nº 61596-0, lotada no(a) Ebm Jurere (344235) a 
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 24 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CTD Nº 00901/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Art. 2 da Lei 9.287, de 
09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, de 
28/08/2013,Priscilla Teixeira, matrícula nº 63949-
4, Auxiliar de Sala (0816) Auxiliar de Sala (076), 

para no período de 21/06/2022 a 15/07/2022, 
atuar em caráter temporário no(a) Neim Idalina 
Ochoa (343236), com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Carla Maria Venturini, matrícula nº 27334-1, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Florianópolis, 20 de junho de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 291/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Registro de 
Preços para a Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de ferramentas 
manuais e elétricas para atender as Unidades 
Educativas da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Dia 12 de Julho de 2022, às 17h. 
Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O 
Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 199/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Registro de 
Preços para a Contratação de empresa para 
fornecimento de livros de literatura infantil e 
juvenil – coleção baby zoo e coleção fábulas para 
brincar para atender a Rede Municipal de Educação 
de Florianópolis/SC. Dia 12 de Julho de 2022, às 
15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/SMA/SUPLC/2022 – 
Objeto: Contratação de empresas para prestação 
de Serviços de Consultoria Técnica para 
implantação de "ESCOLAS LIXO ZERO", através da 
elaboração de Planos de Gestão de resíduos 
Sólidos (PGRS) em todas as Unidades Educativas da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) 
e de contratação de serviço de implantação e 
manutenção de hortas escolares (com 
fornecimento de material e mão de obra), nas 
unidades educativas da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis/SC. Dia 12 de Julho de 2022, às 
14h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE INCLUSÃO DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 
255/SME/2022, ENTRE O MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E A EMPRESA HRODEBERT 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME. 
Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem 
por objeto a inclusão de Dotação Orçamentária na 
Cláusula Sexta do Contrato original: CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA INCLUSÃO:  ONDE SE LÊ:“CLÁUSULA 
SEXTA – DA DOTAÇÃO; Os recursos orçamentários, 
necessários e suficientes para subsidiar a despesa 
do presente Contrato, mais especificamente da 
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seguinte dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Educação: Órgão e Unidade 
Orçamentária: 19.01 - Secretaria Municipal de 
Educação; Funcional: 12.361.0102 - Ensino 
Fundamental / 12.365.0102 - Educação Infantil; 
Atividade: 2.034 - Manutenção Predial da UES - 
Ens. Fundamental  / 2.038 - Manutenção Predial da 
UES - Educação Infantil; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ e nas 
Fontes de Recursos: 06 e 081.” LEIA-SE: “CLÁUSULA 
SEXTA – DA DOTAÇÃO; Os recursos orçamentários, 
necessários e suficientes para subsidiar a despesa 
do presente Contrato, mais especificamente da 
seguinte dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Educação: Órgão e Unidade 
Orçamentária: 19.01 - Secretaria Municipal de 
Educação; Funcional: 12.361.0102 - Ensino 
Fundamental / 12.365.0102 - Educação Infantil; 
Atividade: 2.034 - Manutenção Predial da UES - 
Ens. Fundamental  / 2.038 - Manutenção Predial da 
UES - Educação Infantil; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ e nas 
Fontes de Recursos: 06 / 081 e 462.” CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente 
Termo de Apostilamento substitui o aditamento 
contratual, em conformidade com a redação do 
§8º do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
posteriores alterações no Parecer nº 
1843/2022/SME/ASSJUD/PMF da Assessoria 
Jurídica da Secretaria Municipal de Educação, no 
Ofício DIOP nº 0442/2022/SME/PMF e na 
Deliberação n° 922/2022 do Comitê Gestor de 
Governo, partes integrantes deste Termo de 
Apostilamento; Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 
704/SMA/DSLC/2021; Data de Assinatura: 
23/06/2022; Nome da parte que assina: Pela 
Secretaria Municipal de Educação: o Sr. Maurício 
Fernandes Pereira. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE INCLUSÃO DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 
257/SME/2022, ENTRE O MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E A EMPRESA SUL CONSTRUTORA 
LTDA- ME. Objeto: O presente Termo de 
Apostilamento tem por objeto a inclusão de 
Dotação Orçamentária na Cláusula Sexta do 
Contrato original: CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
INCLUSÃO:  ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA SEXTA – DA 
DOTAÇÃO; Os recursos orçamentários, necessários 
e suficientes para subsidiar a despesa do presente 
Contrato, mais especificamente da seguinte 
dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação: Órgão e Unidade Orçamentária: 19.01 - 
Secretaria Municipal de Educação; Funcional: 
12.361.0102 - Ensino Fundamental / 12.365.0102 - 

Educação Infantil; Atividade: 2.034 - Manutenção 
Predial da UES - Ens. Fundamental  / 2.038 - 
Manutenção Predial da UES - Educação Infantil; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - PJ e nas Fontes de Recursos: 06 e 
081.”LEIA-SE: “CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO; 
Os recursos orçamentários, necessários e 
suficientes para subsidiar a despesa do presente 
Contrato, mais especificamente da seguinte 
dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação: Órgão e Unidade Orçamentária: 19.01 - 
Secretaria Municipal de Educação; Funcional: 
12.361.0102 - Ensino Fundamental / 12.365.0102 - 
Educação Infantil; Atividade: 2.034 - Manutenção 
Predial da UES - Ens. Fundamental  / 2.038 - 
Manutenção Predial da UES - Educação Infantil; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - PJ e nas Fontes de Recursos: 06 / 081 
e 462.” CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo de 
Apostilamento substitui o aditamento contratual, 
em conformidade com a redação do §8º do Art. 65, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações 
no Parecer nº 1844/2022/SME/ASSJUD/PMF da 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 
Educação, no Ofício DIOP nº 0477/2022/SME/PMF 
e na Deliberação n° 923/2022 do Comitê Gestor de 
Governo, partes integrantes deste Termo de 
Apostilamento; Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 
704/SMA/DSLC/2021; Data de Assinatura: 
23/06/2022; Nome da parte que assina: Pela 
Secretaria Municipal de Educação: o Sr. Maurício 
Fernandes Pereira. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 428/SME/2022; 
Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos de acessibilidade 
para Educação Especial para a Rede Municipal de 
Educação de Florianópolis/SC; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 086/SMA/SUPLC/2022; 
Contratada: PRÁTIKA SOLUÇÕES LTDA – ME; Valor: 
O valor global estimado da presente ATA é de R$ 
18.100,00 (dezoito mil e cem 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: 2.337 / 2.348 / 
4.655; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 / 4.4.90.52 
e na Fonte de Recursos: 81; Data de Assinatura: 
21/06/2022; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Educação, o Sr. Maurício 
Fernandes Pereira, e pela empresa, o Sr. Gabriel 
Felipe Azevedo Trapp. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 430/SME/2022; 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
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serviços de LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS 
DE ÁGUA, (com fornecimento de materiais, mão de 
obra e emissão do certificado de execução do 
serviço, assinado para o período), em todas as 
Unidades Educativas e Centros de Formação da 
Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC; Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 
669/SMA/DSLC/2021; Contratada: DEDETIZADORA 
NAVARINI LTDA - ME; Valor: O valor total estimado 
do presente Contrato é de R$ 722.142,50 
(setecentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e 
dois reais e cinquenta centavos); Vigência: O prazo 
de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a 
contar da data de assinatura do referido 
instrumento, podendo ser prorrogado nos termos 
da lei; Dotação: Atividade: 2.337 – Programa de 
Apoio Administrativo da Ed. Infantil / 2.348 – 
Programa de Apoio Administrativo do Ens. 
Fundamental, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - 
Outros Serviços de Terceiros - PJ e na Fonte de 
Recursos: 006 / 081; Data de Assinatura: 
22/06/2022; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Educação, o Sr. Maurício 
Fernandes Pereira, e pela empresa, o Sr. Gustavo 
Souza da Rocha. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

PORTARIA Nº 086/SMI/2022 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, R E S O L V E: Art. 1º - Designar o 
servidor Cleydson Nilson Martins – matrícula 6573, 
e como substituto o servidor Muriel Claudionei 
Cardoso – matrícula 8155, para acompanhamento 
e fiscalização do fornecimento de ferramentas e 
materiais diversos, utilizados nos serviços de 
limpeza pública, realizados pela Superintendência 
de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, como enxada de olho redondo com 
cabo (grande), conforme Ata de Registro de Preços 
nº 385/SMI/2022, firmada com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Florianópolis. Art. 
2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 27 de junho de 2022. 
ENGº VALTER JOSÉ GALLINA - Secretário 
Municipal de Infraestrutura. 

PORTARIA Nº 100/FMSB/2022 - O ORDENADOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no 
uso de suas atribuições, R E S O L V E: Art. 1º - 
Designar a Engenheiro Rafael Fernando Sversutti– 
matrícula 33807-9, para acompanhamento e 

fiscalização obras de Recuperação e manutenção 
EMERGENCIAL de pavimentação asfáltica com 
CBUQ nas vias públicas do município, da Região 
Norte e Leste Insular - Florianópolis/SC, de acordo 
com as especificações pertinentes ao Processo de 
Licitação – Dispensa de Licitação Nº 
357/SMA/SUPLC/2022 e formalizada pelo TERMO 
DE CONTRATO Nº 431/FMSB/2022, e como 
substituto, o Engenheiro Rodrigo Batschauer – 
matrícula 46953-0. Art. 2º – Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 27 
de junho de 2022. Valter José Gallina. Ordenador 
do Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

PORTARIA Nº 101/FMSB/2022 - O ORDENADOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no 
uso de suas atribuições, R E S O L V E: Art. 1º - 
Designar a Engenheiro Rafael Fernando Sversutti– 
matrícula 33807-9, para acompanhamento e 
fiscalização obras de Recuperação e manutenção 
EMERGENCIAL de pavimentação asfáltica com 
CBUQ nas vias públicas do município, da Região 
Norte e Leste Insular - Florianópolis/SC, de acordo 
com as especificações pertinentes ao Processo de 
Licitação – Dispensa de Licitação Nº 
357/SMA/SUPLC/2022 e formalizada pelo TERMO 
DE CONTRATO Nº 432/FMSB/2022, e como 
substituto, o Engenheiro Rodrigo Batschauer – 
matrícula 46953-0. Art. 2º – Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 27 
de junho de 2022. Valter José Gallina. Ordenador 
do Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

PORTARIA Nº 103/SMI/2022 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, R E S O L V E: Art. 1º - Designar o 
servidor Alcebíades Vital Pinheiro – matrícula 7030 
e como substituto, o servidor Luciana Camargo dos 
Santos – matrícula 7437, para acompanhamento e 
fiscalização do fornecimento de Vassouras de 
Piaçava, Vassourões de Polietileno e Vassourões 
101, destinadas à Secretaria Municipal de 
Infraestutura - (Superintendência de Limpeza 
Pública) da Prefeitura de Florianópolis, conforme 
Ata de Registro de Preços nº 422/SMI/2022, 
firmado com a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura de Florianópolis. Art. 2º – Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 27 de junho de 2022. ENGº VALTER 
JOSÉ GALLINA - Secretário Municipal de 
Infraestrutura. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 298/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Registro de 
Preços para o fornecimento de óleos lubrificantes 
para atender às necessidades da Superintendência 
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de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura de Florianópolis/SC. Dia 13 de Julho 
de 2022, às 15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 314/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Registro de 
Preços para o fornecimento de AGREGADOS 
PÉTREOS para atendimento das demandas de 
serviços de manutenção da Secretaria Municipal da 
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis/SC. Dia 13 de Julho de 2022, às 17h. 
Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O 
Pregoeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 413/SEMAS/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para o acolhimento/internação de O. M. S. J. 
representado por M. C. de J., em atenção à decisão 
judicial proferida nos autos do processo nº 
5007307-41.2019.8.24.0023/SC: Modalidade da 
Licitação: Termo de Dispensa de Licitação nº 
273/SMA/SUPLC/2022; Contratada: JG 
ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL LTDA - ME; Valor: O 
valor mensal do presente Contrato é de R$ 
6.300,00 (seis mil e trezentos reais), sendo que o 
valor total será de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e 
oitocentos reais); Vigência: O prazo de vigência do 
Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 
do dia 23/06/2022, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo unilateralmente pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social; Dotação: 
Atividade: 2.391 – Programa de Apoio 
Administrativo; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – PJ e na Fonte de 
Recursos: 80; Data de Assinatura: 14/06/2022; 
Assinaturas: Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva, e pela 
empresa, por procuração a Sra. Patricia Pinto 
Ribeiro Inda. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 253/SEMAS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO 
MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E A EMPRESA METROPOLITANA 
VIAGENS TURISMO LTDA - ME. Objeto: O presente 
Termo de Apostilamento tem por objeto a inclusão 
de Dotação Orçamentária, da ATA original. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA DÉCIMA 
– DOS RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar as despesas da presente ATA, mais 
especificamente da seguinte dotação 
orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência 
Social: Atividade: 2.391; Elemento de Despesa: 
3.3.90.33 e na Fonte de Recursos: 80 - R$ 
20.000,00. Fundo Municipal de Assistência 
Social:Atividade: 2.966; Elemento de Despesa: 
3.3.90.32 e na Fonte de Recursos: 80 - R$ 
375.000,00; Atividade: 2.247; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.33 e na Fonte de Recursos: 500 - 
R$ 23.000,00; Atividade: 2.105; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.33 e na Fonte de Recursos: 500 - 
R$ 23.000,00; Atividade: 2.325; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.33 e na Fonte de Recursos: 500 - 
R$ 50.000,00; Atividade: 2.102; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.33 e na Fonte de Recursos: 500 - 
R$ 15.000,00. Fundo Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescente: Atividade: 2.979; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.33 e na Fonte de 
Recursos: 80 - R$ 15.000,00.” LEIA-SE: “CLÁUSULA 
DÉCIMA – DOS RECURSOS DA DESPESA; Os 
recursos orçamentários, necessários e suficientes 
para subsidiar as despesas da presente ATA, mais 
especificamente da seguinte dotação 
orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência 
Social: Atividade: 2.391; Elemento de Despesa: 
3.3.90.33 e na Fonte de Recursos: 80 - R$ 
20.000,00. Fundo Municipal de Assistência Social: 
Atividade: 2.966; Elemento de Despesa: 3.3.90.32 e 
na Fonte de Recursos: 80 - R$ 375.000,00; 
Atividade: 2.247; Elemento de Despesa: 3.3.90.33 e 
na Fonte de Recursos: 500 - R$ 23.000,00; 
Atividade: 2.105; Elemento de Despesa: 3.3.90.33 e 
na Fonte de Recursos: 500 - R$ 23.000,00; 
Atividade: 2.325; Elemento de Despesa: 3.3.90.33 e 
na Fonte de Recursos: 500 - R$ 50.000,00; 
Atividade: 2.102; Elemento de Despesa: 3.3.90.33 e 
na Fonte de Recursos: 500 - R$ 15.000,00.Fundo 
Municipal do Direito da Criança e do Adolescente: 
Atividade: 2.979; Elemento de Despesa: 3.3.90.33 e 
na Fonte de Recursos: 80 / 900 - R$ 15.000,00.”; 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 
035/SMA/SUPLC/2022; Data de Assinatura: 
25/05/2022; Nome da parte que assina: Pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social /Fundo 
Municipal de Assistência Social: a Sra. Maria 
Cláudia Goulart da Silva. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

PORTARIA Nº 0060/2022 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelas Lei 
Complementar Nº 706/2021 e pelo Decreto 
Municipal nº 22.569 de fevereiro de 2021; 
RESOLVE Art. 1º AUTORIZAR a servidora Gabriela 
Tasso Bongiolo Pinheiro Machado matrícula n° 
63353-4, CNH 03078222036, categoria AB, 
ocupante do cargo de Engenheira Agrônoma, a 
conduzir os veículos oficiais de pequeno porte 
desta Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Art. 
2º A responsabilidade administrativa, civil e penal, 
em casos de colisões, lesões corporais ou mesmo 
óbitos decorrentes do objeto desta portaria, ficará 
a cargo do servidor supracitado, conforme termo 
de responsabilidade previamente firmado. Art. 3º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Município. Florianópolis, 27 de junho de 2022. 
Fábio Gomes Braga - Secretário Municipal do Meio 
Ambiente.  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 264/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Registro de 
Preços para a contratação de empresa para 
fornecimento de ferramentas e matéria prima para 
a tornearia com as especificações técnicas e 
características para uso, reposição e manutenção 
de veículos de propriedade da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Florianópolis/SC. Dia 18 de 
Julho de 2022, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, TECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

PORTARIA Nº 016/SMTTDE/2022 DE 27 DE JUNHO 
DE 2022 - O Secretário Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I, 
da Lei Orgânica do Município, Resolve: Art. 1º 
Autorizar a condução do veículo da 
Superintendência de Pesca, Maricultura e 
Agricultura pelo servidor GIOVANO MENEZES, 
lotado na Secretaria Municipal de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, 
matrícula n. 3998, portador do RG n. 2781314, CPF 
n. 910476929-53, devidamente habilitado pela 
CNH sob n. 01477589210, categoria B; Art. 2º A 

responsabilidade administrativa, civil e penal, em 
casos de colisões, lesões corporais ou mesmo 
óbitos decorrentes do objetivo dessa portaria, qual 
seja, autorizar a condução dos automóveis desta 
Secretaria, conforme termo de responsabilidade 
previamente firmado ficará a cargo do servidor 
supracitado; Art. 3º Esta portaria entra em vigor na 
data da sua publicação. Florianópolis, 29 de 
Outubro de 2021.  JULIANO RICHTER PIRES-
SECRETÁRIO MUNICPAL DE TURISMO, 
TECNOLOGIA, E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
ANEXO  I. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL 
MUNICIPAL. Ilustríssimo Senhor Secretário de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
Eu, Giovano Menezes, servidor municipal, lotado 
na Secretaria de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, matrícula n. 3998, 
portador do RG n. 2781314, CPF n. 910476929-53, 
devidamente habilitado pela CNH sob n. 
01477589210, categoria B, com validade até 
17/09/2024, vem respeitosamente à presença de 
Vossa Senhoria, REQUERER concessão de 
autorização para dirigir veículo oficial municipal, 
para: DECLARO estar ciente das incumbências e 
responsabilidades decorrentes da condução de 
veículo oficial municipal, conforme segue: Verificar, 
antes da partida, se o veículo está em condições de 
trafegar em via pública, contendo os itens de 
segurança exigidos; Preencher devidamente a ficha 
de controle de tráfego, que é objeto de verificação; 
Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito, observando 
as normas de trânsito vigentes; Assumir as multas 
decorrentes de infração de trânsito a que deu 
causa; Comunicar, imediatamente, toda e qualquer 
ocorrência anormal de ordem mecânica, elétrica 
ou acidental, que porventura aconteça com o 
veículo oficial em uso; Não dar carona a pessoas 
estranhas às atividades laborais; Não desviar do 
curso e/ou finalidade do deslocamento da 
Secretaria. DECLARO, ainda, estar ciente que, caso 
ocorra dano de ordem mecânica, por imperícia e 
negligência, haverá apuração de ocorrência, que 
poderá importar em indenização/ressarcimento de 
dano causado aos cofres públicos. Nestes Termos. 
P. Deferimento. Florianópolis, 27 de junho de 2022. 
A Secretaria de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, AUTORIZA o servidor 
requerente a dirigir veículo oficial municipal. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DO 

CONTINENTE E ASSUNTOS 

METROPOLITANOS 

PORTARIA Nº 013/SMCAM/2021 - A SECRETARIA 
MUNICIPAL DO CONTINENTE E ASSUNTOS 
METROPOLITANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, Art. 1º 
RESOLVE: Designar o Engenheiro Luiz Tadeu 
Martins Carvalho, matrícula 17688-5, para 
acompanhamento e fiscalização de: Contratação de 
empresa especializada em execução de 
desobstrução e limpeza em galerias pluviais, caixas 
e poços, utilizando caminhão com 
hidrojato/sugador (com ou sem reciclador), 
compreendendo exclusivamente a região 
Continental de Florianópolis, referente ao 
CONTRATO nº 111/SMCAM/2022. Art. 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 27 de junho de 2022. 
GUILHERME PEREIRA DE PAULO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DO CONTINENTE E ASSUNTOS 
METROPOLITANOS 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 421/FMS/2022: 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para o acolhimento de M. R., em atenção à decisão 
judicial proferida nos autos do processo nº 
0900290-53.2015.8.24.0023; Número e 
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação nº 
333/SMA/SUPLC/2022; Contratada: CONVIVER 
RESIDÊNCIA INCLUSIVA LTDA - ME; Valor: O valor 
mensal do presente Contrato é de R$ 9.220,00 
(nove mil, duzentos e vinte reais); Vigência: Este 
Contrato terá vigência pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar do dia 07 de julho de 2022, 
improrrogáveis, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo unilateralmente pelo Fundo Municipal de 
Saúde; Dotação: Atividade: 4.679 - Cumprimento 
de Ordens Judiciais; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ e na 
Fonte de Recursos: 082 - R$ 55.320,00; Data de 
Assinatura: 17/06/2022; Nome das partes que 
assinaram: Pelo Fundo Municipal de Saúde, o 
Secretario adjunto o Sr. Luciano Formighieri, e pela 
empresa, a Sra. Carla Denise Bergamin. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

PO 17/FCFFC/LICLEI/2022 - A FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES, 
por seu Superintendente, no uso de suas 
atribuições conferidas na Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura – Lei nº 3.659/91 e Portaria 
039/19, RESOLVE: Art. 1º - Tornar público os 
projetos aprovados pela Comissão de Avaliação de 
Incentivo à Cultura (CAIC) na modalidade doação: 
Art. 2º - A listagem completa dos projetos 
aprovados constarão em anexo ao final desta 
edição. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis,  27 de junho 
de 2022. Márcio Manoel da Costa – 
Superintendente da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes. 

INSTITUTO DE PESQUISA E 

PLANEJAMENTO URBANO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
001/IPUF/2002 – PMF X EMPRESA PLAMARC 
LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por 
objeto a renovação do Contrato original. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO: A Cláusula Segunda 
do Contrato original continua subsistindo em todos 
os seus termos e condições, renovando o presente 
Contrato, com o prazo que continua por tempo 
determinado, passando a fluir de 25 de janeiro de 
2022 até 24 de janeiro de 2023, para que o órgão 
providencie a instrução de documentos para novo 
processo licitatório, em atenção aos princípios das 
licitações conforme dispõe o artigo 3° da lei 
8.666/93 e suas alterações, no Parecer nº 
044/IPUF/GAB/ASSJUR/2021 da Assessoria Jurídica 
do Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis, no Ofício OE 74/IPUF/DG/2021 e na 
Deliberação nº 1883/2021 do Comitê Gestor de 
Governo, partes integrantes deste Termo Aditivo; 
Número e Modalidade da Licitação: Concorrência 
nº 045/SMTO/2001; Data das Assinaturas: 
21/01/2022; Nome das partes que assinaram: 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 
- IPUF: o Superintendente Sr. Carlos Leonardo 
Costa Alvarenga e pela empresa: o Sr. Gustavo 
Martins Carvalho. 
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PLANO DIRETOR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de 
suas atribuições, convida toda sociedade, incluindo 
as representações dos vários segmentos da 
comunidade a participarem da Audiência Pública 
no Distrito do Pântano do Sul para apresentar as 
diretrizes de revisão e adequação do Plano Diretor 
(Lei Complementar Municipal n. 482/2014) vigente, 
mediante diagnóstico distrital, na busca de se 
garantir a ampla participação da sociedade no 
processo. A referida Audiência Pública será 
realizada no seguinte endereço, data e horário: 
Data: 15 (quinze) de Julho de 2022, EBM Costa de 
Dentro, End: Rua João Berlamino da Silva, n° 2550 - 
Pântano do Sul - Costa de Dentro, Florianópolis/SC; 
Horário: com início às 17h45 (dezessete horas e 
quarenta e cinco minutos) com previsão e 
possibilidade de encerramento às 21h45min (vinte 
e uma horas e quarenta e cinco minutos), podendo 
ser prorrogada, de forma presencial e segundo as 
regras do Regimento Interno dispostas no Decreto 
n. 23.953, de 13 de junho de 2022, publicado na 
Edição 3213 de 13/06/2022, do Diário Oficial 
Eletrônico do Município. Os interessados poderão 
consultar as diretrizes e respectivos diagnósticos 
neste edital, no endereço eletrônico: 
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/, ou ainda em 
sua forma física no IPUF, das 13h (treze horas) até 
o horário das 19h (dezenove horas), situada à Rua 
Osmar Cunha, nº 77, Bairro Centro de Florianópolis 
– SC, ou ainda nas unidades do Pró-cidadão 
(http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/ProCidadao), 
das 8h (oito horas) até o horário das 17h 
(dezessete horas). Desta forma, ficam convidados 
todos os que desejarem participar desta Audiência 
Pública na forma presencial conforme as regras 
dispostas no Regimento Interno anexo ao Decreto 
n. 23.953, de 13 de junho de 2022 
(http://leismunicipa.is/rzqxv). Florianópolis, 28 de 
Junho de 2022. TOPÁZIO SILVEIRA NETO, Prefeito 
Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA PRESIDÊNCIA N. 041, DE 28 DE JUNHO DE 
2022. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, 
fundamentado no Despacho da Mesa Diretora, 
datado de 22/06/2022, do Processo nº 106/2022, 
RESOLVE: Art. 1º CONCEDER ao servidor OSMAR 
BITTENCOURT, ocupante do cargo efetivo de 

Agente de Manutenção, 03 (três) meses de Licença 
Prêmio, para gozo imediato, correspondentes ao 
período 2016/2021, em conformidade com a Lei 
Complementar CMF nº 063/2003 e suas alterações, 
de acordo com o Processo nº 106/2022. Art. 2º 
Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
28 de junho de 2022. VEREADOR ROBERTO 
KATUMI ODA – Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/ProCidadao
http://leismunicipa.is/rzqxv


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3223 Florianópolis/SC, terça-feira, 28 de junho de 2022 pg. 30 
 

 

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

pg. 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Site: www.pmf.sc.gov.br – e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3251.6066 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Gabinete do Prefeito 

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, _____________________________________________________________ portador(a) da 

cédula de identidade (RG) nº ____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº 

____________________________, declaro para os devidos fins, que 

_____________________________________________________________, responsável pela cão 

_____________________________________________________________, reside em meu imóvel, 

localizado no endereço abaixo:  

 

Logradouro: ______________________________________________________  

Nº: _____  

Bairro: ______________________________  

CEP: ___________________________  

Município: Florianópolis/SC  

 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, ciente de que, se falsa for esta declaração, bem 

como a documentação comprobatória, incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal 

(falsidade ideológica).  

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou 

divergentes implicam na devolução dos valores gastos no tratamento do animal, sem prejuízo das 

penalidades administrativas, civis e penais.  

 

 

Florianópolis, ___ de ___________________ de 20XX.  

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do declarante  
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
28/06/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3223

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                  CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



  
 

 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Site: www.pmf.sc.gov.br – e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3251.6066 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Gabinete do Prefeito 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

 

Eu, ______________________________________________ portador(a) da cédula de identidade 

(RG) nº _____________________ e inscrito no CPF sob o nº _____________________, declaro para 

os devidos fins de comprovação de renda, que:  

1. Não exerço função remunerada. ( )  

2. Realizo trabalho autônomo/informal/eventual ( ) SIM / ( ) NÃO, exercendo a função de 

_______________________________________ nos seguintes locais: 

________________________________________,  

e tendo como contatos telefônicos: _____________________________,  

e recebi, como renda média bruta nos últimos 3 (três) meses, o valor mensal de R$ _____________.  

 

3. Recebo pensão alimentícia:  

( ) Sim, no valor de R$ ____________.  

( ) Não.  

 

4. Recebo ajuda de terceiros:  

( ) Sim, no valor de R$ ____________.  

( ) Não.  

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, ciente de que, se falsa for esta declaração, bem 

como a documentação comprobatória, incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal 

(falsidade ideológica). Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou 

documentos falsos e/ou divergentes implicam na desclassificação da inscrição.  

 

Autorizo a Comissão responsável a confirmar e averiguar as informações acima.  

 

Testemunha (nome): _______________________________________________ CPF: 

_______________________ RG: _______________________  

 

Florianópolis, ___ de _______________ de 20XX.  

 

__________________________________________________ 

 Assinatura do declarante (pai, mãe ou responsável legal)  
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EDITAL Nº 010/2022 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário, 
para compor a Rede Municipal de Saúde, respaldado no art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela Lei nº 6.690/2005, regulamentada pelo 
Decreto nº 5.727/2008, pelo Decreto nº 20.736 de 27 de setembro de 2019 no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1.1 Para participar do Processo Seletivo Simplificado o (a) candidato (a) deverá se inscrever 

e anexar os documentos necessários (descritos no item 5.1.1) no seguinte link 

<https://forms.gle/DW9Z7k1D3wyVWmzi9> no período de 27 de junho de 2022 a 08 de julho 

de 2022. 

1.1.1 A homologação das inscrições será divulgada no site da Assessoria em Gestão de 

Pessoas, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, no seguinte endereço 

<https://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/>, no dia 11 de julho de 2022. 

1.1.2 Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados no dia 14 de julho de 2022, no 

site da Assessoria em Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, 

no seguinte endereço <https://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/>, de acordo com o número de 

inscrições homologadas, pontuação do currículo e classificação. 

1.1.3 O período para recursos do resultado do Processo Seletivo será no dia 15 de julho de 

2022, devendo o candidato impetrar tais recursos, exclusivamente, ao endereço eletrônico 

<processoseletivopmf2022@gmail.com>. Não serão aceitos recursos encaminhados após a 

data estabelecida. Ao recurso deve ser anexada a documentação comprobatória digitalizada, 

em arquivo ÚNICO em formato PDF. O nome COMPLETO do candidato deve estar escrito 

no título do e-mail e no corpo da mensagem do e-mail com o referido anexo. 

1.1.4 O resultado final será divulgado no site da Assessoria em Gestão de Pessoas, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, no seguinte endereço 

<https://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/>, a partir de 18 de julho de 2022. 
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2. DO CARGO, DA CARGA HORÁRIA E ÁREA DE ATUAÇÃO 

2.1 O cargo e os requisitos mínimos exigidos, as vagas, lotação, carga horária e remuneração 

estão indicados no Quadro 1 que se apresenta a seguir: 

 
Quadro 1 - Cargos, carga horária e remuneração 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

Médico - 
Psiquiatra 

Curso de Graduação em 
Medicina; registro no 
respectivo órgão de 
classe; Residência 

Médica em Psiquiatria em 
Instituição Reconhecida 
pela Comissão Nacional 
de Residência Médica 
(CNRM) ou Título de 

Especialista em 
Psiquiatria reconhecido 
pela Associação Médica 

Brasileira (AMB) e 
devidamente registrado 

no Conselho Regional de 
Medicina (CRM e RQE). 

CR* 

40 horas 

Salário fixo:   R$    4.919,68  

Complemento de salário LC 
503/2014  R$    2.001,62  

Gratificação GEMO  R$    8.787,93  

Adicional de insalubridade  R$       416,06  

Total  R$ 16.125,29  

30 horas 

Salário fixo:   R$    3.689,76  

Complemento de salário LC 
503/2014  R$       871,75  

Gratificação GEMO  R$    5.492,46  

Adicional de insalubridade  R$       416,06  

Total  R$ 10.470,03  

20 horas 

Salário fixo:   R$    2.459,84  

Complemento de salário LC 
503/2014  R$       774,83  

Gratificação GEMO  R$    3.734,87  

Adicional de insalubridade  R$       416,06  

Total  R$    7.385,60  

Médico - 
Pediatra 

Curso de Graduação em 
Medicina; registro no 
respectivo órgão de 
classe; Residência 

Médica em Pediatria em 
Instituição Reconhecida 
pela Comissão Nacional 
de Residência Médica 
(CNRM) ou Título de 

Especialista em Pediatria 
reconhecido pela 

Associação Médica 
Brasileira (AMB) e 

devidamente registrado 
no Conselho Regional de 
Medicina (CRM e RQE). 

CR* 

40 horas 

Salário fixo:   R$    4.919,68  

Complemento de salário LC 
503/2014  R$    2.001,62  

Gratificação GEMO  R$    8.787,93  

Adicional de insalubridade  R$       416,06  

Total  R$ 16.125,29  

30 horas 

Salário fixo:   R$    3.689,76  

Complemento de salário LC 
503/2014  R$       871,75  

Gratificação GEMO  R$    5.492,46  

Adicional de insalubridade  R$       416,06  

Total  R$ 10.470,03  

20 horas 

Salário fixo:   R$    2.459,84  

Complemento de salário LC 
503/2014  R$       774,83  

Gratificação GEMO  R$    3.734,87  

Adicional de insalubridade  R$       416,06  

Total  R$    7.385,60  

*Cadastro de reserva. 
** Carga Horária Semanal. 
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2.1.2 Lotação:  

2.1.2.1 Os Médicos especialistas poderão ser lotados em qualquer Policlínica, Centro de 

Atenção Psicossocial, ou outras unidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis de acordo com a necessidade de serviço, podendo, inclusive, ter a lotação 

alterada durante a vigência do contrato mediante decisão da gestão dos serviços.  

2.1.3. Da carga horária para médicos especialistas: 

Os Médicos Especialistas podem optar pela carga horária (que pode ser de 20, 30 ou 40 horas 

semanais) no momento da escolha da vaga. 

 

3. DA REMUNERAÇÃO 

3.1 A remuneração apresentada no Quadro 1 está condicionada ao atendimento dos 

requisitos legais vigentes e à carga horária apresentada. A remuneração será composta ainda 

dos seguintes eventos: 

3.1.1 Auxílio Alimentação no valor de R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) 

por dia útil trabalhado para os servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

3.1.2 Auxílio Lanche no valor de R$ 21,79 (vinte e um reais e setenta e nove centavos) por 

dia útil trabalhado para os servidores com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 

3.1.3 Auxílio combustível proporcional à distância do local de trabalho (Decreto Municipal nº 

378/1992). 

 

4. DO CONTRATO E DA RELAÇÃO JURÍDICA TEMPORÁRIA 

4.1 O contrato temporário terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 

02 (dois) anos, conforme estabelecido em legislação vigente, a critério e de acordo com a 

conveniência e interesse da administração pública. 

4.1.1. A validade da relação jurídica temporária encontra fulcro na Lei Municipal nº 4.302/1994, 

alterada pela Lei nº 6.690/2005; 

4.1.2. Se ao término de 12 (doze) meses a Secretaria Municipal de Saúde não tiver interesse 

na prorrogação da relação jurídica, direitos não sobrevêm ao trabalhador temporário. 

4.2 São requisitos básicos para a contratação temporária na Secretaria Municipal de Saúde 

de Florianópolis: 

1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido deferida a 

igualdade nas condições prevista no Decreto 70.436, de 18.04.1972, ou gozar das 

prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso 

de estrangeiros; 
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2. O gozo dos direitos políticos; 

3. Estar em dia no cumprimento das obrigações eleitorais e do serviço militar obrigatório; 

4. A idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

5. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; e 

6. Estar com o esquema vacinal completo para a COVID-19, conforme Decreto nº 23.124, de 

18 de agosto de 2021. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. DA ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E TITULAÇÃO 

5.1.1 Consiste na observância da titulação do cargo e experiência profissional conforme 

Quadro 2: 

Quadro 2 - Pontuação da avaliação de Currículo para Médico Especialista 

Critério Pontuação 
máxima 

Observação 

Graduação em Medicina Obrigatório Certificado de Graduação em 
Medicina em instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Pós-graduação na especialidade ou 
Título de Especialista, com a 
apresentação do respectivo 
Requerimento de Qualificação de 
Especialista junto ao CRM. 

Obrigatório Certificado de Conclusão de 
Residência na respectiva 
especialidade reconhecido pelo 
MEC/CNRM Título de 
Especialista reconhecido pelo 
CRM (RQE). 

Pós-graduação modalidade Residência 
Médica  

4 
 
 

Certificado de Conclusão de 
Residência reconhecido pelo 
MEC/CNRM.  

Experiência na rede Pública (S.U.S.) 
 

2 0,5 pontos a cada 6 meses, 
máximo 2 pontos. Apresentar 
documento comprobatório do 
vínculo com o S.U.S. 

Experiência da área de Atuação na 
especialidade  
(0,5 pontos/ano) 

2 0,5 pontos a cada 6 meses, 
máximo 2 pontos 
Mediante Comprovação pela(s) 
instituição(ões) contratante(s) 
(não são válidas as horas 
cumpridas em 
residência/especialidade médica) 

Mestrado /Doutorado 2 Um ponto por título totalizando 
máximo dois pontos 

*Apenas para fins de comprovação para classificação/pontuação neste certame será aceita Declaração de 
Conclusão do Curso caso a instituição ainda não tenha emitido o Certificado de Conclusão do Curso. Para 
admissão o candidato terá que possuir o Certificado de Conclusão de Curso emitido. 

 

5.1.2 A documentação comprobatória digitalizada em arquivo ÚNICO em formato PDF com 

tamanho máximo de 10 MB deverá ser anexada ao formulário de inscrição disponível no link 

<https://forms.gle/DW9Z7k1D3wyVWmzi9> de forma simultânea à inscrição - o nome do 

arquivo deverá ser o NOME COMPLETO (sem abreviações) do candidato (a). Não serão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
28/06/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3223

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 
aceitos documentos encaminhados em arquivos separados ou formatos de imagem, texto ou 

outros diversos daquele especificado acima. 

5.1.3 Para fins de comprovação, os (as) candidatos (as) deverão encaminhar todos os 

documentos classificados como “OBRIGATÓRIOS” previstos no Quadro 2 deste Edital no 

arquivo de documentação comprobatória mencionado no item 5.1.2 deste Edital. 

5.1.4 A falta do envio de um ou mais documentos considerados “OBRIGATÓRIOS” do Quadro 

2 deste Edital acarretará em desclassificação automática do candidato. 

5.1.5 Os documentos que não estão classificados como “OBRIGATÓRIOS” no Quadro 2, se 

enviados, também deverão estar contidos no arquivo de documentação comprobatória 

mencionado no item 5.1.2 deste Edital e serão considerados para fins de pontuação e 

classificação. 

5.1.6 É responsabilidade do candidato o envio correto da documentação relativa à inscrição; 

5.1.7 Cabe ao candidato a responsabilidade do envio de documentos fidedignos, sob pena do 

candidato responder contra a fé pública e de ser eliminado do Processo Seletivo ou, 

posteriormente, ser desligado do cargo. 

5.1.8 A documentação encaminhada após o encerramento do período de inscrições, ou em 

desacordo com o item 5.1.2 será considerada intempestiva e não será analisada, acarretando 

a desclassificação automática do candidato. 

 
6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1.1 A classificação final dos candidatos consistirá no somatório de pontos da contagem de 

títulos e da experiência comprovada; 

6.1.2 Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação serão utilizados 

os fatores de desempate na seguinte ordem: 

1 - maior idade; 

2 - maior pontuação por experiência comprovada; 

6.2 DAS ATRIBUIÇÕES 

6.2.1 Cabe ao médico contratado cumprir as funções definidas para o respectivo cargo 

conforme lei e dispositivos infra legais municipais vigentes. 

6.2.1.1. Para os candidatos ao cargo de médico especialista são atribuições mínimas: 

Realizar atendimento médico individual, por meio de consultas e ou teleconsulta conforme 

normativas vigentes com enfoque especializado e condutas adequadas a cada situação 

clínica; Realizar alta ambulatorial contra referenciando o usuário para a Atenção primária 

visando à continuidade do cuidado; Participar da elaboração dos protocolos clínicos de 

acesso/encaminhamento de sua especialidade; Utilizar os protocolos clínicos e fluxos 
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definidos na rede municipal; Participar das reuniões de especialistas quando solicitado; 

Realizar encaminhamento de usuários para outros níveis de atenção quando necessário; 

Apoiar os profissionais que atuam na atenção primária em saúde por meio das ferramentas 

de integração de rede preconizadas pela SMS; Adequar-se ao atendimento das diferentes 

demandas específicas de sua especialidade, conforme a necessidade do serviço; Realizar 

registro de suas atividades assistenciais no sistema de prontuário eletrônico da SMS; Emitir 

atestados médicos, laudos e declarações dentro de sua área de atuação; Realizar, executar 

e avaliar projetos terapêuticos em conjunto com outros especialistas médicos e não médicos, 

e para o bem coletivo; Realizar apoio matricial com profissionais da APS e demais setores da 

rede de atenção à saúde; Prescrever medicamentos observando a padronização de condutas 

médicas e de uso de medicamentos da Prefeitura Municipal de acordo com REMUME; 

Realizar notificações de interesse epidemiológico; Realizar o atendimento em situações de 

Urgência e Emergência na eventualidade de ocorrerem nos locais de seu atendimento se 

necessário com os usuários em atendimento e encaminhar a outros pontos da rede de 

atenção; Planejar, participar da execução, apoiar e acompanhar o desenvolvimento de 

atividades docente-assistenciais em conjunto com os preceptores, de estudantes de 

graduação e/ou pós-graduação na sua área de atuação quando esta for campo de estágio 

designado pela Secretaria  Municipal de Saúde. 

 
6.4 DO DESLIGAMENTO DO (A) CANDIDATO (A) CONTRATADO (A): 

6.4.1 Os candidatos (as) aprovados (as) que vierem a ser contratados (as) pela Secretaria 

Municipal de Saúde em face do presente Processo Seletivo Simplificado, pelo princípio 

Constitucional da eficiência, bem como pelo interesse público, deverão deixar suas atribuições 

mediante notificação prévia, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias à Diretoria competente. 

 

 

Florianópolis, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Luciano Formighieri 
Secretário Adjunto de Saúde 
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ANEXO DA PORTARIA PO 17/FCFFC/LICLEI/2022 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES – FCFFC 

PROJETOS APROVADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA 

(CAIC) NA MODALIDADE DOAÇÃO: 

 

Nº 

 

NOME DO PROJETO 

 

PROPONENTE 

 

ÁREA 

 

VALOR 

SOLICITADO 

COMO 

INCENTIVO (R$) 

 

PRAZO 

CAPTAÇÃO 

EXECUÇÃO ATÉ  

021/2022 PORTO TEMPESTADE – O 

Passado e o Presente 

encontram-se nas 

Histórias da Ilha 

Juliana Riechel Teatro e Circo, 

Literatura, 

Folclore e 

Artesanato 

47.450,00 31/10/2023 

023/2022 LIVRO HISTÓRIA 

REPATRIADA 

Denise Bendiner Acervo, 

patrimônio 

Histórico 

cultural, Museus 

e Centro 

Culturais 

105.425,00 31/12/2023 

025/2022 CALDO DE CULTURA Gastão Meirelles 

Perrenoud 

Música e Dança 

Teatro e Circo 

184.400,00 31/12/2023 

030/2022 CEDEP APRESENTA CEDEP – Centro de 

Educação e 

Evangelização 

Popular 

Música e Dança 131.903,04 21/12/2023 

032/2022 RUTE GEBLER 80 ANOS – 

Uma Celebração de Vida e 

Música 

Rute Ferreira Gebler Música e Dança 195.500,00 10/09/2022 

034/2022 “A RENDEIRA E A 

TARTARUGA” 

Bianca Ramos Vieira  Teatro e Circo 125.346,92 30/06/2023 

035/2022 3º GRANDE BAILE 

MÍSTICO 

Harmônica e 

Entretenimento 

Ltda 

Música e Dança 

Teatro e Circo, 

Literatura, 

Folclore e 

Artesanato, 

Cinema, 

Fotografia e 

Vídeo,  Artes 

Gráficas, Artes 

Plásticas e 

Filatelia. 

167.700,00 04/07/2023 

036/2022 CONEXÃO AÇORES ARTESAL  

Associação de 

Artistas e Artesãos 

de Santo Antônio 

de Lisboa 

Acervo e 

Patrimônio 

Histórico e 

Cultural, Museus 

106.780,00 12/12/2022 
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e Centros 

Culturais 
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