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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO E 

PREVIDÊNCIA 
 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO/2011 
COMISSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS EM FOLHA 
DE PAGAMENTOS Portaria n. 01299/2010. D.O.E.M. 
Edição n. 259, de 22/06/2010 CONSIDERAÇÕES A 
presente comissão tem como missão a cobrança de 
débitos em Folha de Pagamento e atualização dos 
mesmos, conforme previsto nos art. 56 a 59 da Lei 
Complementar CMF n. 063/2003 (Estatuto dos Servidores 
Públicos da Prefeitura de Florianópolis). Realizou-se no 
mês de maio duas reuniões nos seguintes dias: 11 e 25.  
As reuniões para o mês de junho estão previstas para as 
seguintes datas: 08 e 22, todas no horário das 16 horas na 
sala do Departamento de Gestão de Eventos e Módulos 
Financeiros, da Gerência de Folha de Pagamento. 
Reuniões extraordinárias poderão ocorrer de acordo com 
as demandas de trabalho. Dentre os trabalhos 
desenvolvidos no mês de maio, além das rotinas de 
apuração, lançamento e cobrança de indevidos em Folha 
de Pagamento, foram dados os encaminhamentos para a 
inclusão das notificações e do termo de reconhecimento 
de dívida no sistema de recursos humanos, visando a 
agilidade dos trabalhos, bem como a segurança e acesso 
dos registros. A inclusão não foi concluída tendo em vista 
que depende da disponibilidade do analista de RH. As atas 
das reuniões, com o detalhamento de todas as 
deliberações e atividades realizadas podem ser conferidas 
junto aos arquivos da comissão. RESULTADOS Abaixo, 
resumidamente demonstramos os resultados alcançados 
no mês de maio/2011: 
Evento (s)  Valor cobrado 

(R$) 
Quantidade  

70451 e 70461 apurados 
no mês 

R$ 52.792,73  26 

70542 apurado no mês R$ 164,37  1 

36173 R$ 43.975,98  12 

7040 cobrado no mês R$ 4.263,81  11 

4101 e 4000  R$ 0,00  0 

Auxílios 
(lanche+alimentação) 

R$ 472,53  5 

Notificações em Trânsito R$ 13.556,73  26 

Inscrição em dívida ativa R$ 0,00  0 

TOTAL R$ 96.933,08  81 

 
1 – Importância recebida indevidamente; 
2 – Décimo terceiro salário recebido indevidamente; 
3 – Quitação de débito com o erário municipal (para ex-
servidores ou inativos/pensionistas); 
Florianópolis, 26 de maio de 2011. ELIZÂNGELA GERSSI 
PIRES Presidente 
PORTARIA Nº 0991/2011 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA , no 
uso de suas atribuições concedidas pelo disposto no Art. 
23, inciso II, “a” da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis, 
c/c Decreto nº 3333/2005 e o que consta no Processo 
Administrativo 045/2011 referente Diligência TCE/SC, 
Processo PPA 10/00640601. RESOLVE:  Art. 1º EXCLUIR 
dos proventos da pensionista ROSA ANÁLIA PINHEIRO, 
matrícula 22553-3, o valor relativo ao Auxílio Doença - Lei 
4801/95. Art. 2º Esta portaria entra vigor na data de sua 
publicação, com efeitos  a partir de 01/07/2011. 
Florianópolis, 25 de maio de 2011. ALEX SANDRO 
VALDIR DA SILVA Diretor de Previdência SANDRO 
RICARDO FERNANDES Secretário de Administração e 

Previdência. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº. 032/PMF/SME/2011: Objeto: A 
Cláusula Terceira do convênio original continua subsistindo 
em todos os seus termos e condições, modificando-se 
apenas e tão somente o seu valor que fica aditado em R$ 
13.748,22 (treze mil setecentos e quarenta e oito reais e 
vinte e dois centavos) para o pagamento de folha de 
pessoal no mês de maio de 2011. Tudo em conformidade 
com o Plano de Trabalho apresentado e anexado ao 
processo de conveniamento. Partes conveniadas: 
Secretaria Municipal de Educação e Conselho Comunitário 
da Costeira do Pirajubaé. Assinaturas: Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz, pela Prefeitura e Rita de Cássia Mellen 
Andrade, pelo Conselho. 
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº. 036/PMF/SME/2011: Objeto: A 
Cláusula Terceira do convênio original continua subsistindo 
em todos os seus termos e condições, modificando-se 
apenas e tão somente o seu valor que fica modificado em 
R$ 1.000,00 (um mil reais) da verba de Despesas de 
manutenção sendo remanejado para a verba das despesas 
de Alimentação. Assim, a partir da 3ª parcela a verba de 
Alimentação Escolar passará de R$ 2.949,96 (dois mil 
novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis 
centavos) para R$ 3.949,96 (três mil novecentos e 
quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) até a 11ª 
parcela. Neste sentido, a totalização da verba de 
alimentação escolar passará de R$ 32.449,63 (trinta e dois 
mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 
centavos) para R$ 41.449,60 (quarenta e um mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos); 
e a verba de Despesas de Manutenção passará de R$ 
419.930,87 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e 
trinta reais e oitenta e sete centavos) para R$ 410.930,87 
(quatrocentos e dez mil novecentos e trinta reais e oitenta e 
sete centavos). Partes Conveniadas: Secretaria Municipal 
de Educação e Creche São Francisco de Assis. 
Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura 

e Claudete Gomes Aguiar, pela Creche. 
PORTARIA Nº 093/11 . AUTORIZA O 
AFASTAMENTO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 
CARÁTER TEMPORÁRIO NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE FLORIANÓPOLIS. O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
usando da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar CMF nº 063/63, Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, e 
demais legislação em vigor, CONSIDERANDO: I - a 
admissão de servidores através processo seletivo de 
substitutos a partir de 10 de fevereiro de 2011; II - o que 
estabelece a Lei Complementar CMF nº 063/06 (Estatuto 
dos Servidores) com relação ao período aquisitivo de 
férias; III - as férias escolares no período de 16 a 31 de 
julho de 2011. RESOLVE: Art. 1º. Autorizar o afastamento, 
no período de 18 a 29 de julho de 2011, dos servidores 
admitidos em caráter temporário e que atuam nas 
Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis, admitidos a partir de 10 de fevereiro de 2011. 
§ 1º O afastamentos dos servidores não poderá causar 
prejuízo ao desenvolvimento das atividades na Unidade 
Educativa planejadas para o referido período, bem como 
deverá ser autorizada previamente pela chefia imediata. § 
2º Para efeitos de registro no controle de freqüência, 
deverá ser utilizado o código 68 (afastamento autorizado). 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Florianópolis, 20 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM 
PINTO DA LUZ. Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA Nº 094/11 . AUTORIZA O AFASTAMENTO 
DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE ATUAM NAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE FLORIANÓPOLIS. O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
usando da competência e atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Complementar CMF nº 063/63, Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, e 
demais legislação em vigor, CONSIDERANDO: I - a 
admissão de servidores efetivos a partir de 01 de agosto de 
2010; II - o retorno de servidores que estavam em licença 
sem vencimento ou licença para acompanhar cônjuge, a 
partir de 01 de agosto de 2010; III - o que estabelece a Lei 
Complementar CMF nº 063/06 (Estatuto dos Servidores) 
com relação ao período aquisitivo de férias; IV - as férias 
escolares no período de 16 a 31 de julho de 2011. 
RESOLVE: Art. 1º. Autorizar o afastamento, no período de 
18 a 29 de julho de 2011, dos servidores efetivos que 
atuam nas Unidades Educativas da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis, admitidos através de concurso 
público ou que tenham retornado de licença sem 
vencimento ou licença para acompanhar cônjuge, no 
período de 01 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011. § 
1º O afastamentos dos servidores não poderá causar 
prejuízo ao desenvolvimento das atividades na Unidade 
Educativa planejadas para o referido período, bem como 
deverá ser autorizada previamente pela chefia imediata. § 
2º Para efeitos de registro no controle de freqüência, 
deverá ser utilizado o código 68 (afastamento autorizado). 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Florianópolis, 20 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM 
PINTO DA LUZ. Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01328/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora BERENICE DE 
SOUZA QUERINO, matrícula nº 18116-1, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para 
no período de 11/05/2011 a 07/07/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) CRECHE LAUSIMAR MARIA LAUS 
(343227), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular ANA CAROLINA 
MAFRA, matrícula nº 19179-5, por estar em Licença para 
Tratamento de Saúde (03).Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01329/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora JULIANA DOS 
SANTOS, matrícula nº 23046-4, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) AUXILIAR DE ENSINO (056), para 
no período de 11/05/2011 a 08/07/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) CRECHE LAUSIMAR MARIA LAUS 
(343227), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular MARIA DA 
GLORIA NUNES DOS SANTOS, matrícula nº 08293-7, 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, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01330/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
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19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora MARIA DE 
FATIMA SOUZA PIRES, matrícula nº 12112-6, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 12/05/2011 a 
27/05/2011, atuar em caráter temporário no(a) CRECHE 
CELSO PAMPLONA (343202), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular MIRIA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 11386-7, 
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, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01331/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora MARIA DE 
FATIMA SOUZA PIRES, matrícula nº 12112-6, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 28/05/2011 a 
21/12/2011, atuar em caráter temporário no(a) CRECHE 
CELSO PAMPLONA (343202), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular MIRIA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 11386-7, 
por estar em Readaptação (13).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01333/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora VANUSA 
MARLENE COELHO DA COSTA, matrícula nº 19953-2, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 28/05/2011 a 
21/12/2011, atuar em caráter temporário no(a) CRECHE 
CELSO PAMPLONA (343202), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular MIRIA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 11386-7, 
por estar em Readaptação (13).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01335/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora CARLA SIMONE 
ROSSI DA ROCHA, matrícula nº 21158-3, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para 
no período de 11/05/2011 a 09/07/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) NEI SAO JOAO BATISTA (343327), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face 
o impedimento da titular ALINE VASCONCELOS 
MARQUES, matrícula nº 16051-2, por estar em Licença 
para Tratamento de Saúde (03).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 

2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01338/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora EDNEUSA 
CARME DE SOUZA, matrícula nº 22418-9, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) HISTORIA (004), para no período 
de 19/05/2011 a 21/12/2011, atuar em caráter temporário 
no(a) ESC BAS ALBERTINA MADALENA DIAS (344232), 
com carga horária de 10 (dez) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento do titular MARCOS ANTONIO DA 
SILVA, matrícula nº 22198-8, por estar em Assessoramento 
da S.M.E. (06).Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de maio de 2011. RODOLFO 
JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário Municipal de 
Educação. 
PORTARIA ADS nº 01339/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora REJANE 
BARBOSA, matrícula nº 14920-9, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para 
no período de 14/05/2011 a 28/05/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) NEI ARMACAO (343329), com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, face o 
impedimento da titular CLAUDIA COELHO, matrícula nº 
09754-3, por estar em Licença para Tratamento de Saúde 
(03).Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM 
PINTO DA LUZ - Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01340/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora REJANE 
BARBOSA, matrícula nº 14920-9, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para 
no período de 29/05/2011 a 28/11/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) NEI ARMACAO (343329), com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, face o 
impedimento da titular CLAUDIA COELHO, matrícula nº 
09754-3, por estar em Readaptação (13).Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. Florianópolis, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01345/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora LEA ALVES DA 
LUZ, matrícula nº 09497-8, PROFESSOR SUBSTITUTO III 
(1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para no período de 
27/05/2011 a 25/07/2011, atuar em caráter temporário 
no(a) NEI COSTEIRA (343331), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular ROBERTA GRACIOSA DEPIZZOLATTI, matrícula nº 
13133-4, por estar em Licença para Tratamento de Saúde 
(03).Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
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assinatura, revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM 
PINTO DA LUZ - Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01344/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora MARIA NERI 
DUARTE, matrícula nº 20016-6, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para 
no período de 27/05/2011 a 25/07/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) NEI COSTEIRA (343331), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular ROBERTA GRACIOSA 
DEPIZZOLATTI, matrícula nº 13133-4, 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, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01343/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora TATIANE 
ODALETE SILVERIO GONCALVES, matrícula nº 27244-2, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 31/05/2011 a 
14/06/2011, atuar em caráter temporário no(a) NEI NAGIB 
JABOR (343319), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da titular VERA 
LUCIA DE SOUZA, matrícula nº 15444-0, por estar em 
Licença para Tratamento de Saúde (03).Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. Florianópolis, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01342/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora FERNANDA 
MARTINS DA COSTA CARDOSO, matrícula nº 15494-6, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 31/05/2011 a 
14/06/2011, atuar em caráter temporário no(a) NEI NAGIB 
JABOR (343319), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da titular VERA 
LUCIA DE SOUZA, matrícula nº 15444-0, por estar em 
Licença para Tratamento de Saúde (03).Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. Florianópolis, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01341/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora SILVANA 
FAUSTINO BUENO, matrícula nº 27190-0, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO INFANTIL (029), para 
no período de 14/05/2011 a 22/08/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) CRECHE DIAMANTINA BERTOLINA DA 
CONCEICAO (343234), com carga horária de 20 (vinte) 

horas semanais (Vespertino), face o impedimento da titular 
MICHELE CRISTINA DA LUZ SILVA, matrícula nº 21286-5, 
por estar em Licença Gestação (02).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01336/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora NORMA 
MEGUMI ARATA, matrícula nº 27307-4, PROFESSOR 
SUBSTITUTO III (1326) GEOGRAFIA (005), para no 
período de 19/05/2011 a 05/08/2011, atuar em caráter 
temporário no(a) ESC BAS ALBERTINA MADALENA DIAS 
(344232), com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, face o impedimento da titular ELIANE DE 
FATIMA F DO A WESTARB, matrícula nº 14410-0, por 
estar em Licença para Tratamento de Saúde (03).Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. Florianópolis, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01337/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora EMILIANA 
APARECIDA CORREA, matrícula nº 20592-3, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) MATEMATICA 
(008), para no período de 20/05/2011 a 07/07/2011, atuar 
em caráter temporário no(a) DEPTO DE EDUC DE 
JOVENS E ADULTOS (345110), EJA SUL III - TAPERA 
(099), com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Vespertino/Noturno), face o impedimento da titular 
FERNANDA ECHER, matrícula nº 23343-9, por estar em 
Licença Gestação (02).Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01334/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora ROSANE 
RENATE WOLFART ZANELA, matrícula nº 26112-2, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 11/05/2011 a 
09/07/2011, atuar em caráter temporário no(a) NEI SAO 
JOAO BATISTA (343327), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento da titular 
ALINE VASCONCELOS MARQUES, matrícula nº 16051-2, 
por estar em Licença para Tratamento de Saúde (03).Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. Florianópolis, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA ADS nº 01332/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 3.621/05 de 22/08/2005, 
RESOLVE: Artigo 1º ADMITIR a servidora VANUSA 



         Diário Oficial do Município 

D e  F l o r i an óp o l i s  
Edição N°485                                       26 de maio de 2011                                 Florianópolis/SC 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS – PMF 
RESPONSÁVEL: Sandro Ricardo Fernandes                                             

Gerente: William Costa Nunes 
Rua Conselheiro Mafra, 656 - Centro - 88010-914 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 32515940. 

 

5

MARLENE COELHO DA COSTA, matrícula nº 19953-2, 
PROFESSOR SUBSTITUTO III (1326) EDUCACAO 
INFANTIL (029), para no período de 12/05/2011 a 
27/05/2011, atuar em caráter temporário no(a) CRECHE 
CELSO PAMPLONA (343202), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular MIRIA FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 11386-7, 
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, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA CEF nº 00433/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Art. 71 da Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 
3.621/05 de 22/08/2005, RESOLVE: Artigo 1º CESSAR OS 
EFEITOS, a partir de 07/04/2011, da Portaria nº CEF 
00305/11 de 08/04/2011, de MAURICIO MONTEIRO 
MARTINS, matrícula nº 27045-8, lotado no(a) ESC BAS 
OSVALDO MACHADO (344216).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA CEF nº 00435/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Art. 71 da Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 
3.621/05 de 22/08/2005, RESOLVE: Artigo 1º CESSAR OS 
EFEITOS, a partir de 14/05/2011, da Portaria nº ADS 
01317/11 de 18/05/2011, de SILVANA FAUSTINO BUENO, 
matrícula nº 27190-0, lotada no(a) CRECHE DIAMANTINA 
BERTOLINA DA CONCEICAO (343234).Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. Florianópolis, 
25 de maio de 2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
- Secretário Municipal de Educação. 
PORTARIA CEF nº 00438/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Art. 71 da Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 
3.621/05 de 22/08/2005, RESOLVE: Artigo 1º CESSAR OS 
EFEITOS, a partir de 25/05/2011, da Portaria nº ADV 
00614/11 de 09/03/2011, de MARIA HELENA VIEIRA, 
matrícula nº 22323-9, lotada no(a) ESC BASICA ADOTIVA 
LIBERATO VALENTIM (344234).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA CEF nº 00436/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Art. 71 da Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 
3.621/05 de 22/08/2005, RESOLVE: Artigo 1º CESSAR OS 
EFEITOS, a partir de 31/05/2011, da Portaria nº ADS 
01228/11 de 04/05/2011, de TATIANE ODALETE 
SILVERIO GONCALVES, matrícula nº 27244-2, lotada 
no(a) NEI NAGIB JABOR (343319).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF nº 00437/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Art. 71 da Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 
3.621/05 de 22/08/2005, RESOLVE: Artigo 1º CESSAR OS 
EFEITOS, a partir de 31/05/2011, da Portaria nº ADS 
01227/11 de 04/05/2011, de FERNANDA MARTINS DA 
COSTA CARDOSO, matrícula nº 15494-6, lotada no(a) NEI 
NAGIB JABOR (343319).Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 
PORTARIA CEF nº 00434/11:  O Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Art. 71 da Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 
3.621/05 de 22/08/2005, RESOLVE: Artigo 1º CESSAR OS 
EFEITOS, a partir de 09/04/2011, da Portaria nº ADS 
01028/11 de 04/04/2011, de MAURICIO MONTEIRO 
MARTINS, matrícula nº 27045-8, lotado no(a) ESC BAS 
OSVALDO MACHADO (344216).Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 25 de maio de 
2011. RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ - Secretário 
Municipal de Educação. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ( controle 
2011/0355-00)– SMS/FMS X ELFORT IMPORTAÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA-ME. Processo 
Licitatório: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
818/SMAP/DL/2010. Objeto :  Contratação de empresa 
para fornecimento de insumos e instrumentais de 
odontologia, de acordo com a disponibilidade dos produtos 
e, ainda, conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas nos anexos e nas condições 
previstas no Edital.  Valor Estimado : R$ 5.908,88 ( cinco 
mil, novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos). 
Vigência : Até 31 de dezembro de 2011. Assinaturas :  
João José Candido da Silva pela SMS/FMS, e Cláudio 
Rodrigo Machado por Elfort Importação e Distribuição de 
Produtos Ltda – Me. 
TERMO DE CONTRATO Nº. 2011/0385-00 – 
SMS/FMS X MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 
LTDA. Processo Licitatório: Pregão Eletrônico  nº. 
154/SMAP/DLC/2011. Objeto: Contratação de Empresa 
para locação de 50 banheiros químicos para eventos a 
serem realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis, conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas no edital e respectivos anexos. 
Valor Total: R$ 10.000,00(dez mil reais).Vigência: Até 31 
de dezembro de 2011. Assinaturas:  João José Candido da 
Silva pela SMS/FMS, e Cezar Augusto Viezzer por Multiban 
Locações de Bens Móveis Ltda. 
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Errata referente à publicação da Resolução 
Nº 001/CMS/2011 - publicada no Diário Oficial do 
Município N° 478, do dia 17 de maio de 2011- APROVA  
O REGIMENTO DA MESA DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS – MNP-SUS-Fpolis . O Conselho 
Municipal de Saúde, em 08 de fevereiro de 2011, com base 
em suas competências regimentais e no uso de suas 
atribuições, atendendo o disposto no artigo 5º, da Lei nº 
3.970, de 14 de janeiro de 1993 e no artigo 9º do 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de 
Florianópolis/SC, RESOLVE: Art. 1º- Aprovar  o Regimento 
da Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis – MNP-SUS-Fpolis. Art. 2º - O 
Regimento da MNP-SUS-Fpolis aprovado pela Plenária do 
Conselho Municipal de Saúde fica anexado a presente 
Resolução. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor e passa 
a produzir seus efeitos a partir de sua publicação. TADEU 
FERREIRA DE PAIVA - 2ª Secretário, JOÃO JOSÉ 
CÂNDIDO DA SILVA – Presidente, DÁRIO ELIAS 
BERGER - Prefeito Municipal de Florianópolis . Dando 
continuidade a referida publicação, segue, em forma to 
de anexo, o Regimento da Mesa De Negociação 
Permanente Do Sistema Único De Saúde De 

Florianópolis . 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS- CMS-Fpolis-SC MESA  DE  
NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAUDE DE FLORIANÓPOLIS-  MNP-SUS-Fpolis-SC 
REGIMENTO DA MESA  DE NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  DE 
FLORIANÓPOLIS- MNP-SUS-Fpolis Preâmbulo A Mesa 
de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis- MNP-SUS-Fpolis, instituída e vinculada ao 
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, mediante 
Resolução  nº  005/ CMS/ 2009, tem por objetivo 
estabelecer um fórum permanente de negociação entre 
gestores/ empregadores e profissionais/ trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde sobre todos os pontos pertinentes 
à força de trabalho em saúde.  Cláusula Primeira.  O 
presente Regimento trata da constituição da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis- MNP-SUS-Fpolis, dos seus objetivos, dos 
princípios constitucionais e preceitos democráticos, sob os 
quais é regida a Mesa, da sua estruturação, do seu sistema 
decisório e das regras e procedimentos formais do 
processo de negociação.  Capítulo I - Constituição da 
Mesa de Negociação Permanente  do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis Cláusula Segunda .  A Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis- MNP-SUS-Fpolis é constituída  por uma 
bancada de entidades   de  gestores públicos,  gestores/ 
empregadores de serviços privados  conveniados ou 
contratados do Sistema Único de Saúde de Florianópolis, 
suas respectivas entidades sindicais patronais e por  uma 
bancada de entidades sindicais representativas dos 
profissionais/ trabalhadores no Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis, garantindo-se a paridade entre a bancada 
gestora/ empregadora e a bancada sindical dos 

profissionais/ trabalhadores.   Parágrafo primeiro.  
Integram a Mesa de Negociação Permanente do Sistema 
Único de Saúde de Florianópolis- MNP-SUS-Fpolis as 
seguintes entidades-membros integrantes e respectivos 
números de representantes titulares e suplentes, 
observada a paridade. Para que a entidade seja 
inicialmente reconhecida oficialmente como entidade-
membro integrante é necessário que a mesma apresente-
se mediante processo convocatório, cumpra as exigências 
requeridas e indique,  na forma  de documento regular 
oficial, seus representantes titulares e suplentes junto à  
MNP-SUS-Fpolis, sendo desta forma considerada validada 
para as finalidades previstas no contexto da Mesa, 
inclusive para efeito de quorum.    1.1- Entidades-membros 
integrantes de   gestores públicos, gestores/ 
empregadores de serviços privados conveniados ou 
contratados do SUS de Florianópolis e  suas respectivas 
entidades sindicais patronais. O número total de 
representantes titulares e respectivos suplentes das 
entidades- membros da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura  de Florianópolis deverá ser no mínimo metade 
mais um desta bancada. 1.1.1-Entidades-membros 
integrantes de Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de  Florianópolis  (com  quatro 
representantes  titulares e quatro suplentes):  1.1 .1.1- 
Diretoria do Fundo Municipal de Saúde e Logística / SMS / 
PMF (com um representante  titular e um  suplente); 
1.1.1.2- Diretoria de Vigilância em Saúde / SMS / PMF 
(com um representante  titular e um  suplente); 1.1.1.3- 
Diretoria de Atenção Primária à Saúde / SMS / PMF (com 
um representante  titular e um  suplente); 1.1.1.4-Diretoria 
de Média Complexidade/ SMS / PMF (com um 
representante  titular e um  suplente); 1.1.2-  Outras 
Entidades-membros  integrantes de gestores públicos , 
gestores/ empregadores de serviços privados 
conveniados ou contratados do SUS de Florianópolis e  
suas respectivas entidades sindicais patronais 1.1. 2.1-  
Secretaria  de Administração e Previdência da Prefeitura 
Municipal de  Florianópolis (com um representante  titular e 
um  suplente):   1.1.2.2-  Ministério do Trabalho e Emprego 
(com um representante  titular e um  suplente);  1.1.2.3-  
Ministério da Previdência e Assistência Social (com um 
representante  titular e um  suplente) 1.2- Entidades-
membros  integrantes sindicais  representativas dos  
profissionais/ trabalhadores no Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis: 1.2.1- Sindicato dos 
Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina - SINDFAR / 
SC (com um representante  titular e um  suplente); 1.2.2- 
Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina - (com 
um representante  titular e um  suplente);  1.2.3- Sindicato 
dos Nutricionistas no Estado de Santa Catarina--  SINUSC 
(com um representante  titular e um  suplente);  1.2.4- 
Sindicato dos Odontologistas no Estado de Santa 
Catarina—SOESC (com um representante  titular e um  
suplente);  1.2.5- Sindicato dos Psicólogos do Estado de 
Santa Catarina- SINPSI / SC (com um representante  titular 
e um  suplente);   1.2.6- Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde Privado e Público 
Estadual- SINDSAUDE/SC (com um representante  titular e 
um  suplente);  1.2.7- Sindicato dos Trabalhadores no 
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Serviço Público Municipal de Florianópolis- SINTRASEM, 
(com um representante  titular e um  suplente) Parágrafo 
segundo.   As Entidades 1.1.2.3-  Ministério da Previdência 
e Assistência Social (com um representante  titular e um  
suplente) e 1.2.7- Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal de Florianópolis- SINTRASEM, (com um 
representante  titular e um  suplente)  encontram-se 
aprovadas e convidadas a integrarem-se à MNP-SUS-
Fpolis como entidades-membros integrantes, conforme  
registro em ata de reunião da Mesa, aguardando 
apresentarem-se, observada a paridade, e cumprirem os 
requisitos exigidos.  Parágrafo terceiro.  Por acordo, as 
partes poderão permitir novas entidades-membros 
integrantes da Mesa, mantida a paridade,  ou como 
entidades-membros observadoras da Mesa.     Parágrafo 
quarto.   Decorrido o período de um ano a partir da 
instituição da Mesa pela Resolução  nº  005/ CMS/ 2009, 
os critérios de representação estabelecidos nesta  cláusula 
poderão ser revistos pela MNP-SUS-Fpolis. Nesta 
oportunidade serão apreciados os pleitos de incorporação à 
MNP-SUS-Fpolis, mantida a paridade,  formulado pelas 
entidades-membros integrantes  da bancada gestora e da 
bancada sindical e por aquelas entidades de natureza 
similar a estas que ainda não são membros integrantes da 
Mesa e pelas entidades intersetoriais com interface à área 
da saúde, todas  representando formalmente interesses de 
categorias de profissionais/ trabalhadores no Sistema 
Único de Saúde de Florianópolis;  Capítulo II – Objetivos  
Cláusula Terceira. Constituem objetivos da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema único  de Saúde de 
Florianópolis:  1. O efetivo funcionamento do Sistema Único 
de Saúde de Florianópolis, garantindo o acesso, a 
humanização, a resolutividade e a qualidade dos serviços 
de saúde prestados à população;  2. Instituir processos 
negociais de caráter permanente para tratar de conflitos e 
demandas decorrentes das relações funcionais e de 
trabalho no âmbito do SUS,  buscando alcançar soluções 
para os interesses manifestados por cada  uma das partes, 
contribuindo assim para a constituição de  um Sistema 
Nacional de Negociação Permanente do SUS, observada a 
competência e o que se aplica no âmbito do município de 
Florianópolis;  3.  Propor a regulação legal,  observada a 
competência e o que se aplica no âmbito do município de 
Florianópolis, contribuindo para  um Sistema Nacional de 
Negociação Permanente no SUS;  4.  Negociar a Pauta 
Municipal de Reivindicações dos Profissionais/ 
Trabalhadores do SUS;  5. Pactuar metodologias para 
implantação das diretrizes estabelecidas pelas 
Conferências de Saúde e pela Norma Operacional Básica 
de Recursos Humanos - NOB-RH;  6.  Discutir a estrutura e 
a gestão administrativa do SUS;  7.  Propor procedimentos 
e atos que ensejem melhorias nos níveis de resolutividade 
e de qualidade dos serviços prestados à população;  8.  
Tratar de temas gerais e de assuntos de interesse da 
cidadania, relacionados à democratização do Estado;  9.  
Propor a melhoria das condições de trabalho e do 
relacionamento hierárquico dentro das instituições de 
saúde, com vistas à eficácia profissional dos quadros 
funcionais;  10. Pactuar as condições apropriadas para a 
instituição de um Sistema  de Educação Permanente, 

contemplando as necessidades dos serviços de saúde e o 
pleno desenvolvimento na carreira do SUS observada as 
atribuições, a  competência e o que se aplica no âmbito do 
município de Florianópolis,   11.  Pactuar incentivos para a 
melhoria do desempenho, da eficiência e das condições de 
trabalho, contemplando as necessidades dos serviços de 
saúde e o pleno desenvolvimento na carreira do SUS;  12.  
Promover  a implantação de Mesas Permanentes de 
Negociação nos demais Municípios, Estados e no  Distrito 
Federal, com objetivos semelhantes aos da Mesa Nacional 
de Negociação Permanente do  Sistema Único de Saúde.  
Capítulo III - Princípios Constitucionais e Preceit os 
Democráticos  Cláusula Quarta. A Mesa de Negociação 
Permanente do Sistema Único de Saúde de Florianópolis 
apóia-se nos seguintes princípios e garantias 
constitucionais:  1.  Da legalidade, segundo o qual faz-se 
necessário o escopo da lei para dar guarida às ações do 
administrador público;  2.  Da moralidade, por meio do qual 
se exige probidade administrativa; 3.  Da impessoalidade, 
finalidade ou indisponibilidade do interesse público, que 
permitem tão somente a prática de atos que visem o 
interesse público, de acordo com os fins previstos em lei;  
4.  Da eficiência, da qualidade dos serviços, pelo qual 
incumbe à gestão administrativa pública a observância do 
preceito constitucional da eficiência, o qual inclui, além da 
obediência à lei, a resolutividade, o profissionalismo e a 
adequação técnica do exercício funcional na prestação dos 
serviços de interesse público; 5.  Da participação, que 
fundamenta o Estado Democrático de Direito e assegura a 
participação e o controle da sociedade sobre os atos de 
gestão do governo;  6.  Da publicidade, pelo qual se 
assegura a transparência e o acesso às informações 
referentes à Administração Pública;  7.  Da liberdade 
sindical, que reconhece os sindicatos com a legitimidade da 
defesa dos interesses e direitos individuais e coletivos da 
categoria e da  explicitação dos conflitos decorrentes das 
relações funcionais e de trabalho  na administração pública, 
assegurando a livre organização sindical e o direito de 
greve aos servidores públicos, nos termos da Constituição 
da República Federativa do Brasil.  Cláusula Quinta.  A 
Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis também adota os seguintes 
preceitos democráticos de negociação:   1.  Da ética, da 
confiança recíproca, da boa-fé, da honestidade de 
propósitos e da flexibilidade para negociar;  2.  Da 
obrigatoriedade das partes em buscarem a negociação 
quando esta for solicitada por uma delas;  3.  Do direito de 
acesso à informação;  4.  Do direito ao afastamento de 
dirigentes e representantes sindicais para o exercício de 
seus mandatos; 5.  Da legitimidade de representação, do 
respeito à vontade soberana da maioria dos representados 
e da adoção de procedimentos democráticos de 
deliberação;  6.  Da independência do movimento sindical e 
da autonomia das partes para o desempenho de suas 
atribuições constitucionais.    
Capítulo IV - Estruturação Funcional Cláusula Sexta .  A 
Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único Saúde 
de Florianópolis  estrutura-se de forma vertical e horizontal.  
Parágrafo primeiro.  A estrutura vertical da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
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Florianópolis, mantida a autonomia, atribuições e 
competência próprias decorrentes e assegurados nos 
documentos legais, compreende o funcionamento 
articulado à  Mesa Nacional  que juntamente à   Mesa 
Estadual do Estado de Santa Catarina,  demais Mesas 
Estaduais, do Distrito Federal e demais Mesas Municipais 
constituem o Sistema Nacional de Negociação Permanente 
do Sistema Único de Saúde.  Parágrafo segundo.  A Mesa 
de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis em conformidade ao Regimento da Mesa 
Nacional e  igualmente  às demais Mesas  Municipais, 
Estaduais e do Distrito Federal, conta com estímulo e apoio 
da Mesa Nacional. Parágrafo terceiro. A estrutura 
horizontal da Mesa de Negociação Permanente do Sistema 
Único de Saúde de Florianópolis poderá ser constituída por 
Comissões Temáticas e/ou Grupos de Trabalho. As 
Comissões Temáticas serão compostas por uma ou mais 
pessoas dentre as representantes titulares e suplentes das 
entidades-membros integrantes, podendo ser exclusiva de 
uma bancada ou de ambas. Os Grupos de Trabalho serão 
compostos por uma ou mais pessoas representantes 
titulares e suplentes das entidades-membros integrantes, 
podendo ser exclusivo de uma bancada ou de ambas 
podendo também contar por completo ou adicionalmente 
com os representantes titulares e suplentes das entidades-
membros observadoras da Mesa  e de outras Pessoas 
Convidadas.  Parágrafo quarto.  As Comissões Temáticas 
e os Grupos de Trabalho terão  por finalidade subsidiar as 
discussões da MNP-SUS-Fpolis,  a qual também 
determinará suas abrangências e prazos de 
funcionamento. Estende-se este dispositivo, quando 
aplicável, às Comissões Especiais de que trata o parágrafo 
sétimo desta clausula  sexta;  Parágrafo quinto.  As 
Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho 
escolherão, de imediato ou até a primeira reunião, um 
relator dentre seus membros. Caso, desta forma não haja a 
escolha, o relator será indicado, dentre os membros da 
respectiva Comissão ou Grupo de Trabalho,  pelo 
Secretário Executivo da Mesa.  Parágrafo sexto.  Ao final 
dos trabalhos, as Comissões Temáticas e os  Grupos de 
Trabalho elaborarão relatórios, de responsabilidade de um 
Relator,  contendo as propostas, de consenso ou não, que 
serão remetidas para deliberação da Mesa. Aplica-se o 
disposto neste parágrafo e no  parágrafo quinto  desta 
clausula sexta, no que couber, às Comissões Especiais em 
que a Mesa participa. Parágrafo sétimo.  A Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis participará ainda em Comissões Especiais, a 
exemplo da Comissão Paritária da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis com atribuições de elaboração, implantação e 
acompanhamento  do Plano de Cargos e Empregos, 
Carreiras,   Vencimento e Salário dos Profissionais/ 
trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Florianópolis.  
Parágrafo oitavo. Na Comissão Paritária da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis com atribuições de elaboração, 
implantação e acompanhamento  do Plano de Cargos e 
Empregos, Carreiras,  Vencimento e Salário dos 
profissionais/ trabalhadores do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis, os membros representantes de categorias  
profissionais/ trabalhadores do Sistema Único de Saúde de 

Florianópolis,  indicados  pelos respectivos sindicatos  de 
acordo com decisão por deliberação da Mesa, deverão 
obrigatoriamente  ser servidores titulares de cargo de 
provimento efetivo ou detentores de emprego público 
permanente na SMS da Prefeitura de Florianópolis, todos 
com lotação mantida e exercício funcional continuado do 
cargo no Sistema Único de Saúde/ Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Florianópolis durante o período de 
representação junto à referida Comissão;   Capítulo V - 
Prerrogativas e Competências  Cláusula Sétima. O 
tratamento dos conflitos e das demandas decorrentes dos 
vínculos funcionais e de trabalho no âmbito do SUS e as 
garantias ora estabelecidas, constituem prerrogativas 
exclusivas das partes subscritoras do presente Regimento.  
Parágrafo único.  Compete, exclusivamente,  à  Mesa de 
Negociação Permanente do SUS de Florianópolis,  dar 
encaminhamento às demandas de caráter geral em 
tratativas  no processo de negociação, no âmbito do 
município de Florianópolis, sejam os aspectos das  
demandas  consensuados  ou não entre as entidades  da 
bancada de  gestores públicos e gestores/ empregadores 
privados conveniados e contratados do SUS  e as 
entidades da bancada de sindicatos representativas dos 
profissionais/ trabalhadores  do SUS. Capítulo VI - 
Estímulo à Instância de Negociação  Cláusula Oitava. As 
partes assumem o compromisso de buscar soluções 
negociadas para os assuntos de interesse dos 
profissionais/ trabalhadores e do Sistema Único de Saúde 
(SUS), baseando-se no princípio da boa-fé e atuando 
sempre com transparência, além de envidar todos os 
esforços necessários para que os pontos negociados sejam 
cumpridos.  Capítulo VII - Caráter Deliberativo e Sistema 
Decisório  Cláusula Nona.  A reunião plenária da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis será instalada em primeira chamada se 
presentes a maioria absoluta dos representantes de cada 
uma das partes (bancadas) que a compõem e em segunda 
chamada após 15 minutos com a presença da metade da 
maioria absoluta  dos representantes de cada uma das 
partes (bancadas) que a compõem, observado ainda, em 
primeira e segunda chamadas, o disposto nos parágrafos 
seguintes.  Parágrafo primeiro. Considera-se ainda 
condição necessária para instalação da reunião plenária, 
em primeira ou na segunda chamada, a presença do(a) 
Secretário(a) Executivo(a) da MNP-SUS-Fpolis ou seu 
substituto autorizado.  Parágrafo segundo. Considera-se 
também necessária a presença do(a) Negociador(a) da 
MNP-SUS-Fpolis nas reuniões  plenárias relevantes e 
decisivas do processo de negociação, consideradas assim 
pelo Secretário(a) Executivo(a) da MNP-SUS-Fpolis ou por 
pelo menos a maioria absoluta de uma das partes. Nas 
demais reuniões e em outros eventos e situações o(a) 
Negociador(a) poderá a seu critério encaminhar a sua 
posição, por documento escrito,  para ser apresentado 
através do(a) Secretário(a) Executivo(a) da MNP-SUS-
Fpolis.   Parágrafo terceiro. As decisões da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis serão tomadas por deliberação,  
preferencialmente por consenso, e encaminhadas  para 
apreciação e deliberação no CMS-Fpolis. Inexistindo 
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consenso, as proposições divergentes poderão ser votadas 
por ambas as bancadas em conjunto ou em cada bancada 
conforme o caso, anotadas individualmente a posição dos 
votos  e encaminhadas para apreciação e deliberação do 
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis.  Cláusula 
Décima.  Para produzirem efeito, as decisões emanadas 
da Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis deverão obedecer aos preceitos 
normativos, legais e àqueles que regem o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e a Administração Pública, seja quanto à 
forma, seja quanto ao mérito.  Capítulo VIII - Regras e 
Procedimentos Formais do Processo de Negociação 
Coordenação dos Trabalhos Cláusula Décima Primeira.   
A Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis contará com uma  Secretaria 
Executiva e uma Coordenadoria, ambas exercidas em 
conjunto por um(a) Secretário(a) Executivo(a). A MNP-
SUS-Fpolis contará também com um(a) Negociador(a) e 
poderá contar ainda com um(a) Porta-Voz, representante 
da posição dos  representantes das entidades- membros 
integrantes da bancada sindical participantes em um 
determinado processo de negociação. Parágrafo primeiro. 
As atribuições e funções específicas do processo de 
negociação na MNP-SUS-Fpolis, de competência de um(a)  
Negociador(a) da Mesa, são realizadas com subsídio e 
suporte do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis e 
da Secretaria Municipal de Saúde, em especial através da 
Diretoria do Fundo Municipal de Saúde e Logística / SMS / 
PMF, em cuja estrutura situa-se o Setor de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Saúde.  O(a) 
Negociado(a), autorizado pelo Gestor do SUS por 
designação oficial, representa a posição  da bancada 
gestora no processo de negociação,  e se convocado,  fará  
exposição adicional ao CMS-Fpolis  sobre os aspectos 
específicos da referida negociação. Parágrafo segundo. 
As atribuições e funções específicas da Coordenaria da 
MNP-SUS-Fpolis e da Secretaria Executiva da MNP-SUS-
Fpolis de competência de um(a) Secretário (a) Executivo(a) 
da Mesa são realizadas com subsídio e suporte do 
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis e da 
Secretaria Municipal de Saúde, em especial através da 
Diretoria do Fundo Municipal de Saúde e Logística/ SMS/ 
PMF, em cuja estrutura situa-se o Setor de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. O  
Secretário(a)  Executivo(a), da Mesa autorizado pelo 
Gestor do SUS por designação oficial,  tem a finalidade de 
atuação na organização e operacionalização da Mesa,  
bem como de  articular e encaminhar os  trabalhos de 
acordo com a agenda deliberada em plenária da Mesa.  
Parágrafo terceiro.  Compete a Secretaria Executiva da 
Mesa, entre outras atribuições que lhes forem 
expressamente conferidas:  1. Providenciar as condições 
necessárias à realização das reuniões da Mesa e ao bom 
funcionamento do sistema de negociação;  2. Convocar os 
representantes das entidades-membros integrantes para as 
reuniões ordinárias e extraordinárias da Mesa;  3. Definir, 
após consulta aos representantes das entidades- membros 
integrantes, sempre que possível, o local  e o horário das 
reuniões extraordinárias da Mesa, quando esta estiver 
impossibilitada de assim decidir;   4. Receber itens, 

elaborar e encaminhar aos representantes das entidades- 
membros integrantes, antecipadamente, a pauta de cada 
reunião;  5. Reunir e distribuir material, estudos e pareceres 
para subsidiar as discussões, quando for o caso;  6. 
Secretariar as reuniões da Mesa e responsabilizar-se por 
elaborar atas das reuniões ordinárias e extraordinárias  da 
Mesa incluindo nela a relação das presenças e ausências 
justificadas ou não dos representantes das entidades-
membros integrantes de ambas as bancadas, o nome do 
Porta-Voz de membros da bancada sindical quando 
houver, do(a) Negociador(a) e do(a) Secretário(a) 
Executivo(a) da Mesa e repassá-las  às entidades-
membros integrantes e a seus respectivos representantes 
titulares e suplentes para averiguação e posterior 
aprovação na próxima reunião plenária. Assinar as atas e 
cuidar para que as mesmas, quando indicado ou solicitado, 
estejam à disposição para serem  também assinadas pelos  
representantes presentes das entidades-membros 
integrantes,  pelo Negociador da Mesa  e pelo Porta-Voz 
quando houver. 7. Subsidiar as reuniões das Comissões 
Temáticas, dos Grupos de Trabalho e das Comissões 
Especiais em que a Mesa participa;.  8. Reunir documentos 
e manter arquivo público organizado do processo de 
negociação  repassando-os ao Arquivo do CMS-Fpolis; 9. 
Representar a MNP-SUS-Fpolis,  interna e externamente, 
na forma dos documentos vigentes e presencialmente, 
inclusive junto ao CMS-Fpolis;   10. Participar das 
Comissões Temáticas, dos Grupos de Trabalho e das 
Comissões Especiais;  11. Fazer de ofício, periodicamente, 
ou se convocado, ou sendo necessário, exposição ao 
CMS-Fpolis  sobre as deliberações da Mesa e sobre os 
aspectos de negociação de responsabilidade da MNP-
SUS-Fpolis; 12. Receber itens relativos aos conflitos e 
demandas de competência da Mesa e demais documentos, 
bem como encaminhar documentos interna e 
externamente;  Parágrafo quarto.  Os representantes  das 
entidades-membros integrantes da bancada sindical na 
Mesa, por consenso entre os pares envolvidos em 
determinada negociação, poderão escolher dentre si um(a) 
porta-voz que represente as respectivas posições, para 
atuar especificamente durante determinado  processo de 
negociação,  e se convocado,  fará  exposição adicional ao 
CMS-Fpolis  sobre os aspectos específicos da referida 
negociação.  O nome do escolhido e os termos e 
abrangência de sua representação  que podem ser 
modificados no todo ou em parte ou interrompidos pelos 
autores,  deverão ser informados à Secretaria da Mesa por 
documento oficial  subscrito pelos autores, todos os 
trâmites preservando a competência da Mesa e citados em 
ata. Facilitador do Processo Cláusula Décima Segunda .  
A Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis poderá ter seus trabalhos 
acompanhados por um Facilitador, que detenha 
experiência  em processo de  negociação com participação 
coletiva.  Parágrafo primeiro.  A competência material do 
Facilitador do processo restringe-se aos aspectos 
referentes à formulação e à forma de funcionamento da 
MNP-SUS-Fpolis, não lhe competindo atuar sobre o mérito 
das questões tratadas.   Parágrafo segundo.  O Facilitador 
do processo será indicado de comum acordo  pelos 
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representantes das entidades- membros integrantes da 
Mesa.  Parágrafo terceiro.  Na impossibilidade de 
indicação por comum acordo, a designação do Facilitador 
será promovida  em sistema de rodízio, nos termos 
estabelecidos pela Mesa.  Assessoria Técnica Cláusula 
Décima Terceira. As Assessorias Técnicas  tem por 
finalidade de fundamentar, elucidar e clarear, no todo ou 
em parte, e conforme solicitado, os aspectos de natureza 
normativa, legal e técnica das questões  gerais 
relacionadas à força de trabalho do Sistema Único de 
Saúde e/ou relacionadas  ao tema específico em 
negociação com o objetivo de disponibilizar dados e 
informações aos interessados de direito. Parágrafo 
primeiro. As bancadas gestora e sindical como partes 
envolvidas no processo de negociação poderão solicitar a 
participação de Assessorias Técnicas na Mesa de 
Negociação. Parágrafo segundo.   A Secretaria Executiva  
da Mesa diante de manifestação  escrita e fundamentada  
de solicitação  de Assessorias Técnicas para atuar na  
Mesa de Negociação seja por iniciativa própria, seja  por 
origem direta dos Relatores das Comissões Temáticas ou  
dos Grupos de Trabalho ou das Comissões Especiais ou  
proveniente por deliberação ampla da Plenária da Mesa,  
dará o necessário encaminhamento para a tramitação 
administrativa  das mesmas.  Parágrafo terceiro.  As 
Assessorias Técnicas manifestar-se-ão através de 
Pareceres Técnicos e se necessário,  também  por 
exposição verbal. Mediação Cláusula Décima Quarta. Em 
caso de impasse, poderá ser nomeado como Mediador, um 
representante de entidade da sociedade civil, para viabilizar 
o processo de negociação, desde que acordado entre as 
partes.   Procedimentos Cláusula Décima Quinta. As 
questões trazidas pelos representantes das entidades- 
membros integrantes, bem como as respectivas respostas, 
réplicas, tréplicas e outras manifestações sobre as 
referidas questões  deverão ser sempre  escritas, 
fundamentadas e arrazoadas.   Parágrafo primeiro.  Ao 
representante da entidade- membro integrante, a quem é 
dirigida a questão, cumpre apresentar sua avaliação por 
escrito, fundamentada, arrazoando sua posição frente ao 
que lhe foi apresentado, em prazo estabelecido 
preferencialmente de comum acordo. Não sendo isso 
possível, o prazo será fixado pela  Coordenação da Mesa, 
o qual não poderá ultrapassar a 15 (quinze) dias, 
prorrogáveis, de comum acordo, por até mais 15 (quinze) 
dias. Parágrafo segundo.  O disposto no parágrafo 
primeiro da clausula décima quinta aplica-se às Comissões 
Temáticas e aos Grupos de Trabalho, na pessoa dos 
respectivos  relatores. Aplica-se também, quando couber, 
às Comissões Especiais; Reuniões Ordinárias Cláusula 
Décima Sexta.  A s reuniões ordinárias da Mesa Municipal 
de Negociação Permanente do SUS  serão mensais,  
quando não estabelecido calendário específico; Parágrafo 
primeiro. Convocações de reuniões, apresentação de itens 
à pauta, definição de datas e de outros itens poderão ser 
realizados de forma verbal, ao final de  cada reunião, 
fazendo-se a devida anotação na respectiva ata e em 
outros documentos indicados.  Parágrafo segundo.  A 
Mesa de Negociação Permanente do Sistema único de 
Saúde de Florianópolis deverá observar os seguintes 

procedimentos:  1. Previamente, serão encaminhados às 
entidades-membros integrantes da Mesa e aos seus 
respectivos representantes titulares e suplentes,  a 
convocação formal, acompanhada  da pauta da reunião, da 
ata da reunião anterior e  demais documentos e materiais 
de subsídios;  2. As entidades-membros integrantes da 
Mesa através dos seus respectivos representantes titulares 
deverão apresentar propostas de itens à pauta de reunião 
ordinária no prazo de 10 (dez) dias ou maior, anteriores à 
sua realização;   3. A convocação para a reunião ordinária 
às entidades-membros integrantes da Mesa e a seus 
respectivos representantes titulares ou aos respectivos 
representantes suplentes substitutos  será encaminhada no 
prazo de  05 (cinco) dias ou maior, anteriores à sua 
realização;  4. A convocação informará a data e o local da 
reunião e a proposta de pauta,  podendo a  Mesa 
deNegociação Permanente do SUS de Florianópolis, 
durante a reunião e por consenso, decidir sobre esta, 
sendo possível  modificar a ordem dos ítens de pauta  e a 
inclusão de novos itens; 5. A ausência do representante  
titular, ou do suplente quando comprovadamente for 
designado substituto do titular, de ambas as bancadas, por 
03 reuniões ordinárias consecutivas  ou pelo conjunto de 
05 ausências alternadas às reuniões ordinárias e 
extraordinárias no período de 01 (um) ano, sem justificativa 
prévia aceitável de acordo com as normas do CMS-Fpolis, 
implicará na substituição do mesmo pela entidade- membro 
integrante. Cláusula Décima Sétima. A Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis, além das reuniões ordinárias, poderá realizar 
reuniões extraordinárias em caso de justificada 
necessidade. Parágrafo primeiro.  As reuniões 
extraordinárias poderão ser realizadas, observando-se os 
prazos estabelecidos, e desde que requerida pela 
Secretaria Executiva da Mesa ou pela maioria absoluta  
dos representantes titulares das entidades-membros 
integrantes de cada bancadas.  Parágrafo segundo. O 
requerimento de reunião extraordinária, encaminhado ao 
Secretário Executivo da Mesa, deverá conter a justificativa 
e os itens da proposta de pauta que conformará a ordem 
do dia.  Parágrafo terceiro.  A data da realização da 
reunião extraordinária será designada pela Secretaria 
Executiva da Mesa, em prazo não superior a 15  (quinze) 
dias, contados da data de recebimento da solicitação e cuja 
convocação às entidades- membros integrantes da Mesa e 
a seus respectivos representantes titulares ou aos 
respectivos representantes suplentes substitutos  será 
encaminhada no prazo de  5(cinco) dias ou maior, 
anteriores à sua realização.  Formalização de Resultados 
Cláusula Décima Oitava. As decisões da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis serão registradas em atas, em protocolos, ou 
em deliberações, dependendo da sua complexidade.   
Parágrafo primeiro . Os Protocolos da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis conterão as considerações preliminares que 
motivaram a decisão, seu conteúdo propriamente dito e os 
procedimentos legais e burocráticos previstos para sua 
efetiva implementação e cumprimento. Parágrafo 
segundo.  A Mesa de Negociação Permanente do Sistema 
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Único de Saúde de Florianópolis instituirá modelos de atas, 
de protocolos e outras deliberações, bem como as  
orientações quanto às suas aplicações.  Cláusula Décima 
Nona. Os assuntos tratados pela Mesa Municipal de 
Negociação Permanente do SUS de Florianópolis serão 
registrados em atas de reunião pela Secretaria Executiva 
da Mesa que as submeterá, após leitura, a aprovação da 
próxima reunião plenária da MNP-SUS-Fpolis com as 
possíveis correções propostas.  Cláusula Vigésima. Todos 
os documentos pertinentes à Mesa de Negociação 
Permanente do Sistema Único de Saúde de Florianópolis 
serão públicos e arquivados pela Secretaria Executiva da 
Mesa, que os remeterá, anualmente, ao Arquivo do 
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis.   Capítulo 
IX - Disposições Finais Cláusula Vigésima Primeira.  O 
descumprimento deste Regimento será considerado como 
rompimento das bases fundamentais da Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis. Cláusula Vigésima Segunda.  Os casos 
omissos, dúvidas e controvérsias  relativos à aplicação do 
presente Regimento serão dirimidos pela Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis. Cláusula Vigésima Terceira. Compete à 
Mesa de Negociação Permanente do Sistema Único de 
Saúde de Florianópolis decidir sobre a alteração do 
presente Regimento.  Cláusula Vigésima Quarta.  Este 
Regimento após deliberado e aprovado na Mesa de 
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde de 
Florianópolis e no Conselho Municipal de Saúde de 
Florianópolis  será publicado no Diário Oficial do Município 
por ato do  Presidente do Conselho Municipal de Saúde  de 
Florianópolis e do Secretário Municipal de Saúde de 
Florianópolis e homologado pelo Chefe do Executivo 
Municipal. 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIEMTE E 
DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ENTIDADES 
AMBIENTALISTAS O CONSELHO MUNICIPAL DE  
DO DEFESA MEIO AMBIENTE – COMDEMA, pessoa 
jurídica de direito público, órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
SMDU, e à Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio 
de seu presidente convoca as associações da sociedade 
civil sem fins lucrativos com sede na cidade de 
Florianópolis – SC, que tenham por finalidade institucional 
a proteção ao meio ambiente natural, a compor a vaga no 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA.  1) A 
entidade interessada a compor o Conselho deverá 
apresentar a seguinte documentação: Estatuto Social, Ata 

de Assembléia que elegeu a diretoria atual, última alteração 
estatutária, indicação de representante e suplente.  2) A 
documentação será enviada para a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de 
Florianópolis, Rua Felipe Schimdt, 811 - Centro, 
Florianópolis - SC, 88010-002 - (48) 3251-4907, aos 
Cuidados do Presidente Jose Carlos Rauen, Presidente do 
COMDEMA, até o dia 26 de junho de 2011.  3) A entidade 
proponente deverá estar constituída há pelo menos 01(um) 
ano nos termos da lei civil e inclua dentre suas finalidades 
a proteção ao meio ambiente natural, nos termos do artigo 
5º. Incisos “a” e “b” da Lei 7347/1985 – Lei que instituiu a 
Ação Civil Pública e responsabilidade por danos causados 
ao meio-ambiente. Florianópolis 26 Maio de 2011 JOSÉ 
CARLOS RAUEN Presidente COMDEMA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA E DEFESA 

DO CIDADÃO 
 
PORTARIA Nº 014/SMSDC/2011 O SECRETARIO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO, 
no uso das suas atribuições legais conforme previsão no 
art. 166 do Estatuto do Servidor Público Municipal – L.C. 
063 de 2003 RESOLVE: Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO 
as Portarias n° 004/2011, 009/2011 e 012/2011, publ icadas 
no Diário Oficial do Município de Florianópolis do dia 11 de 
maio de 2011. Art. 2º.  Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.Florianópolis, aos 16 de maio de 
2011. HAMILTON PACHECO DA ROSA, Secretário 
Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão 
 

PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 
025/2011. O Presidente da Câmara Municipal de 
Florianópolis, no cumprimento das atribuições que lhe 
confere o inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de 
dezembro de 2002, publica o presente edital de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA  a ser realizada no âmbito da 
COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E 
URBANISMO , no local, data, horário e assunto a seguir 
relacionados: DATA: 09 de junho de 2011. LOCAL: 
Ginásio da Escola Básica América Dutra Machado - rua 
Joaquim Nabuco, bairro Monte Cristo. HORÁRIO:  19 horas 
e 30 minutos. ASSUNTO: Discutir a negativa da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis para viabilizar a construção de 
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uma vila olímpica no bairro Monte Cristo, em atendimento 
ao Requerimento n. 201/2011, do Vereador Marcos Aurélio 
Espíndola (Badeko). Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 24 de maio de 2011. Vereador Jaime Tonello 
Presidente. 
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