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GABINETE DO PREFEITO 

EXTRATO DE CONVÊNIO N. 020/2019 - 
ENTIDADES: O município de Florianópolis e a 
Câmara Municipal de Florianópolis. OBJETO: 
Ajustar as regras relativas à cessão dos servidores 
municipais efetivos para atuarem na Câmara 
Municipal de Florianópolis. PRAZO: 01/01/2019 até 
31/12/2020 que poderá ser rescindido em casos de 
descumprimentos das cláusulas dos convênios ou 
nos acordos que vierem a ser firmados. VALOR: 
Sem ônus para as partes. Florianópolis, 1º de 
janeiro de 2019. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
Prefeito Municipal e ROBERTO KATUMI ODA - 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis.  

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 20.674, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019. 
RETIFICA O DECRETO N. 20.671, DE 2019 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 Retificar o Decreto 
n. 20.671, de 2019, Onde se lê: "(...) ANA PATRÍCIA 
TAVARES NASÁRIO SILVA (...)" Leia-se: "(...) ANA 
PATRÍCIA TAVARES NACACIO SILVA (...)" Art. 2º 
Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 09 de setembro de 
2019. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 

MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 20.677, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019. 
DESIGNA 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 DESIGNAR LEANDRO DOMINGUES para 
responder pelo Cargo de Agente Político - 
Secretário Municipal da Fazenda, no período de 
13/09/2019 a 20/09/2019, tendo em vista o 
afastamento do titular por motivos particulares. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 09 de setembro de 
2019. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 20.679, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019. 
ALTERA A DENOMINAÇÃO DO NÚCLEO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL (NEIM) DO 
BAIRRO RIO TAVARES, NESTA CAPITAL 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 Alterar a 
denominação do Núcleo de Educação Infantil 
Municipal Poeta Zininho, localizada na Rodovia Dr. 
Antônio Luiz Moura Gonzaga, no bairro do Rio 
Tavares, nesta Capital para NEIM MARIA 
TEREZINHA CARDOSO. Art. 2º Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
aos 09 de setembro de 2019. GEAN MARQUES 
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 2291/2019 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições conferidas pelos artigos 19 e 21 do 
Decreto nº. 17.944/2017 e considerando o Edital 
de Credenciamento nº. 001/SMA/2017. RESOLVE: 
Art. 1º CREDENCIAR a instituição SUL BRASIL CLUBE 
DE SEGUROS, inscrita no CNPJ sob o nº. 
95.790.275/0001-82, para atuar como entidade 
consignatária na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, por intermédio de consignação 
facultativa na folha de pagamento dos servidores 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
do Poder Executivo Municipal, estando autorizada 
a atuar com a modalidade de seguro de vida. Art. 
2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
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Município. Florianópolis, 02 de setembro de 2019. 
KATHERINE SCHREINER Secretária Municipal de 
Administração 

PORTARIA Nº 02379/2019 A DIRETORA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria 1340 de 14 de julho de 2017 e 
o que consta no termo de Inspeção de Saúde 
expedido pela Gerência de Perícia Médica, parte 
integrante do Processo nº 4804/2019 e conforme o 
artigo 46 da Lei Complementar 063/2003 RESOLVE: 
Art. 1º-CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA 
NORMAL DE TRABALHO para até 20 (vinte) horas 
semanais, a servidora ROSANE MAFRA, matrícula 
nº 10112-5 ocupante do cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE por um período de 01 (um) ano, a partir de 
19 de setembro de 2019. Cleusa Rosália Pacheco 
de Souza– Diretora do Sistema de Gestão de 
Pessoas. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - O Prefeito Municipal de Florianópolis, no 
uso de suas atribuições, com fulcro na Lei 
Municipal nº. 6.700/2005, e em conformidade com 
o Parágrafo Quarto do Artigo 9º e, Parágrafo Único 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF, faz saber, 
a quem interessar possa, que irá realizar Audiência 
Pública com o objetivo de Demonstrar e Avaliar o 
Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 2º 
Quadrimestre do Exercício de 2019. Local – 
Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis. 
Rua Anita Garibaldi, nº 35 - Centro – 
Florianópolis/SC. Data - 20 de setembro de 2019. 
Horário - 13:00 horas. Assim, todos ficam 
devidamente convocados, para querendo, 
participarem desta Audiência Pública. 
Florianópolis, (SC), 20 de agosto de 2019. Gean 
Marques Loureiro - Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA -  O Prefeito Municipal de Florianópolis, 
no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei 
Municipal nº. 6.700/2005, e em conformidade com 
o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber a 
quem interessar possa, que irá realizar Audiência 
Pública com o objetivo de; - Apresentar e Discutir a 
Elaboração do Orçamento, (LOA) para e Exercício 
de 2020. Local - Plenarinho da Câmara Municipal 

de Florianópolis. Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – 
Centro. Data – 27 de setembro de 2019. Horário – 
13:00 horas. Assim, todos ficam devidamente 
convocados para querendo, participarem desta 
Audiência Pública. Florianópolis, (SC), 27 de agosto 
de 2019. Gean Marques Loureiro - Prefeito 
Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE 
EDITAL Nº RM 012/2019 - A Prefeitura Municipal 
de Florianópolis torna público a abertura de 
inscrições e estabelece normas relativas à 
realização do Processo Seletivo de Médico 
Residente para o ano 2020, para ingresso regular 
no Programa de Residência em Medicina de 
Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis, observadas as disposições 
estabelecidas nos diplomas legais vigentes, bem 
como nas regras e condições contidas neste edital. 
A Residência Médica constitui modalidade de 
ensino de pós-graduação, sob a forma de cursos de 
especialização, caracterizada por treinamento em 
serviço, em regime de tempo integral, 
regulamentada pela Lei 6.932, de 07 de julho de 
1981, e pelas Resoluções da Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) da Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação. 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 1.1 O Processo 
Seletivo do Programa de Residência em Medicina 
de Emergência da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis destina-se a selecionar candidatos 
para o provimento de vagas distribuídas nas 
Unidades de Saúde de Florianópolis, conforme 
Quadro Quantitativo de Vagas constantes do 
ANEXO I deste Edital. 1.2 No quadro de vagas, 
estão contempladas as vagas credenciadas pelo 
MEC e com bolsas garantidas. 1.2.1 A escolha de 
vagas pelos residentes seguirá a ordem de 
classificação do resultado final deste Processo 
Seletivo. Os residentes com vagas reservadas por 
afastamento militar terão prioridade na escolha. 
1.3 O Processo Seletivo para o Programa de 
Residência em Medicina de Emergência ocorrerá 
em etapa única, quando serão computadas as 
notas atribuídas aos candidatos quanto à Prova 
escrita: 1.3.1 A etapa única constará de Prova Geral 
de Conhecimentos Gerais para os Programas de 
Residência Médica onde não existam Pré-requisitos 
ou, nos casos de Residências Médicas onde existam 
Pré-Requisitos, uma Prova de Conhecimentos 
Específicos. As provas serão executadas sob a 
responsabilidade da Associação Catarinense de 
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Medicina - ACM, conforme edital disponível em 
www.acm.org.br; 1.3.2 A prova objetiva, avaliação 
de conhecimentos médicos (Programas de 
Residência Médica sem Pré-Requisitos) 
corresponde a 100% da nota final do candidato. 1.4 
As provas objetivas serão realizadas no estado de 
Santa Catarina nas cidades Chapecó, Criciúma, 
Florianópolis, Joinville e Lages. No estado do Rio 
Grande do Sul nas cidades de Caxias do Sul, Passo 
Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa 
Cruz e Santa Maria. No estado de Mato Grosso do 
Sul em Campo Grande. No estado de Mato Grosso 
em Cuiabá e no estado de Rondônia em Porto 
Velho, em local a ser definido e divulgado pela 
ACM através do website www.acm.org.br. 1.5 A 
inscrição do candidato no presente Processo 
Seletivo implicará no conhecimento e tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 1.6 A remuneração 
atual do médico residente é de R$ 3.330,43 (três 
mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três 
centavos). 2 DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS. 
No momento da admissão (MATRÍCULA), de acordo 
com as vagas disponibilizadas, o candidato 
aprovado no Processo Seletivo, na forma 
estabelecida neste Edital e eventuais retificações, 
deverá: 2.1. Ter sido aprovado e classificado no 
Processo Seletivo; 2.2. Ser brasileiro e ter registro 
primário ou secundário no CREMESC. 2.3. No caso 
de médico estrangeiro a inscrição só será aceita 
frente à apresentação de: 2.3.1 Visto permanente 
ou de acordos internacionais com o Brasil; 2.3.2 
Diploma revalidado por Universidade Pública 
Brasileira e exame de Proficiência da Língua 
Portuguesa de acordo com o estabelecido nas 
Resoluções CFM nº 1831/2008 e 1832/2008. 2.3.3 
Inscrição no CREMESC. 2.4. No caso de médico 
brasileiro com diploma médico adquirido no 
exterior é exigido: 2.4.1 Reconhecimento do 
diploma por Universidade Pública Brasileira 
conforme Resolução CFM nº 1831/2008 e 
1832/2008. 2.4.2 Inscrição no CREMESC. 2.5.  
Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as 
obrigações eleitorais e militares (para o sexo 
masculino); 2.6. Todos os médicos deverão estar 
registrados no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Santa Catarina, bem como estar 
inteiramente regulares com as demais exigências 
legais do órgão fiscalizador do exercício 
profissional; 2.7. Responsabilizar-se por 
acompanhar toda comunicação, via e-mail, 
realizada pela Escola de Saúde Pública de 
Florianópolis. Recomenda-se adicionar o endereço 
de e-mail <espfloriparesidencia@gmail.com> a fim 
de evitar que as mensagens sejam redirecionadas 
para a caixa de spam/lixo eletrônico; 2.8. Realizar a 
pré-matrícula online, conforme orientações 

contidas no e-mail de convocação; 2.9. Cumprir as 
demais exigências deste edital e apresentar os 
documentos listados abaixo, em caráter 
obrigatório para o contrato: a) 02 Cópias do 
documento de pré-matrícula; b) 02 Cópias da 
carteira de identidade (frente e verso); c) 02 Cópias 
do CPF; d)  02 Cópias do título de eleitor 
(frente e verso); e) 02 Cópias da Certidão de 
quitação eleitoral; f) 02 Cópias da certidão de 
nascimento ou casamento; g) 02 Cópias do diploma 
do curso de Medicina; (autenticado) (frente e 
verso); h) 02 Cópias da carteira do CRM/SC 
ou 01 cópia do protocolo de solicitação de registro 
no referido Conselho*; i) 02 Cópias da 
Certidão de Reservista (frente e verso); j) 02 
Cópias de comprovante de residência; k) 02 
Cópias do nº do PIS/PASEP (cópia da Carteira de 
Trabalho ou extrato fornecido pela Caixa 
Econômica Federal); l) 01 Cópia da carteira de 
vacina contra Hepatite B, tríplice viral e 
antitetânica; m) 01 Cópia do Cartão do SUS; 
n) 01 Cópia da Apólice de Seguro contra Acidentes 
Pessoais; e o) 01 foto 3x4 colorida e recente. * O 
contrato será efetivado somente após 
apresentação do comprovante de inscrição no 
CRM/SC. 3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
3.1 As inscrições estarão abertas no período de 
12 de setembro de 2019 a 16 de outubro de 2019, 
através da Associação Catarinense de Medicina – 
ACM, cujo detalhamento das mesmas, bem como a 
confirmação e possíveis recursos constam do Edital 
da Prova ACM no endereço eletrônico: 
www.acm.org.br. 3.2 O currículo é um requisito 
obrigatório e deverá ser preenchido diretamente 
no website da ACM: www.acm.org.br, devendo o 
candidato anexar os documentos comprobatórios 
na própria plataforma, conforme instruções lá 
fornecidas, respeitando o prazo estabelecido, 
conforme cronograma. 4 DAS PROVAS 4.1 As 
provas objetivas do processo seletivo e serão 
realizadas pela Associação Catarinense de 
Medicina – ACM, no dia 17 de novembro de 2019, 
cujos detalhes encontram-se no edital da Prova 
ACM, disponível em www.acm.org.br. 5 DA 
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 5.1 A divulgação 
dos candidatos classificados no processo seletivo 
será disponibilizada no dia 05 de dezembro de 
2019, em ordem decrescente de classificação no 
site da ACM: www.acm.org.br. 5.2 A pontuação 
adicional a que tem direito os candidatos 
participantes do Programa de Valorização 
Profissional na Atenção Básica – PROVAB, será 
considerada mediante a apresentação de 
documentos comprobatórios e de acordo com o 
que dispõe os critérios determinados na Resolução 
CNRM Nº 2/2015. 5.2.1 A Resolução garante a 
pontuação adicional de 10% em todas as fases de 
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processos de seleção pública para programas de 
Residência Médica para os participantes de 
programas e projetos de aperfeiçoamento na área 
de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias 
para o SUS.  5.2.2 Conforme Art. 9º da Resolução, o 
candidato que anteriormente a data de início do 
PRM tiver participado e cumprido integralmente o 
PROVAB a partir de 2012 ou ingressado nos 
programas de residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e 
Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e 
concluído o programa, receberá pontuação 
adicional na nota de todas as fases descritas nos 
artigos anteriores, considerando-se os seguintes 
critérios: I - 10% (dez por cento) nas notas acima 
descritas para programas de acesso direto para 
quem concluir 1 ano de participação nas atividades 
do PROVAB;  II - 10% (dez por cento) nas notas do 
processo seletivo para quem concluir a 
programação prevista para os 2 anos do PRMGFC, 
para acesso posterior a outras especialidades. § 1º 
A pontuação adicional de que trata este artigo não 
poderá elevar a nota final do candidato para além 
da nota máxima prevista pelo edital do processo 
seletivo. § 2º Considera-se como tendo usufruído 
da pontuação adicional de 10% o candidato que 
tiver iniciado programa de residência médica para 
o qual foi selecionado, utilizando tal pontuação, 
não podendo ser utilizada a pontuação adicional 
mais que uma vez. 5.2.3 A pontuação adicional não 
poderá ser utilizada mais de uma vez pelo 
candidato após matrícula em Programa de 
Residência Médica. 5.2.4 O candidato que não 
apresentar a documentação do PROVAB no 
momento previsto para a comprovação, terá sua 
situação de aprovação alterada no Processo 
Seletivo. 5.3 Os candidatos aprovados deverão 
proceder à matrícula nos dias 14 e 15/01/2020 
para ingresso no Programa de Residência Médica. 
A matrícula deverá ser realizada diretamente na 
Secretaria Municipal de Saúde, Escola de Saúde 
Pública de Florianópolis, localizada na Av. Prof. 
Henrique da Silva Fontes, nº 6.100, Trindade, 
Florianópolis/SC. No caso dos candidatos 
aprovados não se matricularem dentro período, 
serão caracterizados como desistentes da vaga e a 
Secretaria de Saúde prosseguirá chamando para 
matrícula os candidatos classificados 
sequencialmente em ordem de classificação. 5.4 
Após o período de matrícula, quando houver vagas 
sem matriculados, será realizada chamada pela 
Escola de Saúde Pública de Florianópolis, através 
de e-mail, dos candidatos classificados em ordem 
de classificação, onde será dado um prazo máximo 
de 48 horas para a apresentação do candidato após 
comunicado. A desistência por parte do candidato, 
pode ocorrer através de e-mail ou por ofício, 

mesmo antes do chamamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis ou, no caso 
em que não proceda a uma desistência formal não 
se apresentando dentro de 48 horas  após 
comunicado, o candidato aprovado será 
caracterizado como desistente da vaga. 5.5 No dia 
02 de março de 2020 todos os candidatos 
matriculados, aprovados no processo seletivo, 
devem apresentar-se no local e horário, a ser 
informado no momento da matrícula, para início 
das atividades da residência médica. 6 DOS 
RECURSOS 6.1 Caberá recurso quanto ao conteúdo 
e/ou gabarito das provas escritas realizadas pela 
ACM, que deverá ser interposto de acordo com o 
Edital da Prova ACM. 6.2 A decisão dos recursos, 
exarada pela Comissão do Concurso, é irrecorrível 
na esfera administrativa. 6.3 Ocorrendo à anulação 
de questões ou a alteração de quaisquer das notas 
publicadas em consequência de deferimento de 
recurso administrativo ou por constatação de erro 
material, as notas, médias e classificação dos 
candidatos poderão ser alteradas para posição 
superior ou inferior. 7 DA AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO 7.1 Serão considerados 
classificados os candidatos que obtiverem a melhor 
Nota Final na prova escrita, conforme o número de 
vagas previstas e considerando um acréscimo de 
10% sobre nota da prova escrita aos candidatos 
que tenham comprovado a regularidade no 
Programa de Valorização da Atenção Básica 
(PROVAB), conforme normativa da Comissão 
Nacional de Residência Médica descrita no ANEXO 
II. 7.2 Os candidatos serão classificados pela ordem 
decrescente da nota final. 7.3 Ocorrendo empate 
na colocação dos classificados será adotado o 
critério de desempate maior idade. 7.4 O 
preenchimento das vagas será feito rigorosamente 
de acordo com a ordem de classificação e o 
número de vagas oferecidas e com credenciamento 
junto ao MEC e bolsa garantida. Serão efetuadas 
convocações até o preenchimento das vagas, no 
prazo máximo de 30 dias após início do programa, 
conforme prevê Resolução da CNRM ou conforme 
novo prazo final estabelecido pela CNRM. 7.5 No 
prazo estabelecido no item anterior, havendo 
desistência de candidato, ou não cumprindo as 
exigências legais cabíveis, assumirá o próximo 
candidato da lista de classificação. 7.6 Os 
candidatos classificados para suprir desistências do 
Processo Seletivo serão convocados 
exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), 
aguardando-se no máximo 48 horas para a 
resposta.  Não havendo manifestação do 
respectivo candidato chamar-se-á o próximo da 
lista. Assim sendo é de inteira responsabilidade do 
candidato à informação correta pertinente ao seu 
endereço eletrônico (e-mail). 8 DA 
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HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO 8.1 O resultado final do Processo Seletivo 
será disponibilizado no dia 05 de dezembro de 
2019, em ordem decrescente de classificação no 
site da ACM: www.acm.org.br. 8.2 O prazo de 
validade do presente Processo Seletivo encerra-se 
com a efetiva ocupação da vaga pelo candidato 
junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis. 9 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 9.1 Delega-se 
competência a Associação Catarinense de Medicina 
para: 9.1.1 Receber as inscrições e respectivos 
valores e taxa de recurso; 9.1.2 Emitir os 
documentos de homologação das inscrições; 9.1.3 
Contratar banca de professores competentes na 
área médica para elaboração da prova escrita; 
9.1.4 Aplicar, julgar e corrigir a prova escrita; 9.1.5 
Proceder à avaliação da prova escrita; 9.1.6 
Apreciar os recursos quanto à Prova de 
conhecimentos gerais previstos neste edital; 9.1.7 
Emitir relatórios de classificação da prova escrita; 
9.1.8 Prestar informações sobre o concurso dentro 
de sua competência; 9.1.9 Atuar em conformidade 
com as disposições deste edital. 10 DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS 10.1 O resultado final do 
Processo Seletivo, publicado no site da Escola de 
Saúde Pública de Florianópolis: 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/, constitui-se o 
único documento hábil para comprovar a 
habilitação do candidato. 10.2 Todas as vagas 
oferecidas são em Programas de Residência 
Médica, reconhecidos e credenciados pela 
Comissão Nacional de Residência Médica. As vagas 
oferecidas cujo credenciamento está em fase de 
análise pelo MEC e a disponibilização de bolsas em 
fase de liberação junto ao Ministério da Saúde 
deverão ser preenchidas após a garantia de 
credenciamento e bolsa de residência médica. 10.3 
Os candidatos aprovados deverão apresentar o 
registro no Conselho Regional de Medicina de 
Santa Catarina (CRM/SC) na admissão, sem o qual 
perderão o direito de sua inclusão no Programa de 
Residência Médica. 10.4 Os pré-requisitos citados 
neste edital devem ser em Programas de 
Residência Médica reconhecidos pelo MEC. 10.5 A 
inscrição importará no conhecimento das 
instruções e condições de seleções estabelecidas 
deste edital. 10.6 Os casos omissos serão 
resolvidos conjuntamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis e pela ACM. 
Florianópolis, 23 de agosto de 2019. Carlos Alberto 
Justo da Silva Secretário Municipal de 
Saúde.(CONSULTAR ANEXO AO FINAL DESTA 
EDIÇÃO) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA DES Nº 00788/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar o servidor Jairo 
Norberto Pereira, matrícula nº 09695-4, Professor 
IV (1305) Anos Iniciais (014), lotado no(a) Ebm Joao 
Francisco Garcez (344233), para atuar no(a) Ebm 
Beatriz de Souza Brito (344207) com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais, no período de 
02/01/2019 a 31/12/2019, para ocupar uma classe-
vaga por estar atuando como secretário de 
unidade educativa. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 04 de 
setembro de 2019. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA DES Nº 00790/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Silvana Faustino, matrícula nº 33190-2, Professor 
Auxiliar IV (1337) Auxiliar-ed Infantil (083), lotada 
no(a) Ebm Anisio Teixeira (344204), para atuar 
no(a) Neim Monsenhor Frederico Hobold (343204) 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no 
período de 30/08/2019 a 11/10/2019, face o 
impedimento da titular Elaine Cristine Gamba, 
matrícula nº 36038-4, por estar em licença para 
tratamento de saúde. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 05 de setembro de 2019. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA DES Nº 00791/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora Ana 
Carla Jacques Vieira, matrícula nº 32885-5, 
Professor Auxiliar IV (1337) Auxiliar-ed Infantil 
(083), lotada no(a) Neim Campeche (343305), para 
atuar no(a) Neim Francisca Idalina Lopes (343213) 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no 
período de 30/08/2019 a 20/12/2019, face o 
impedimento da titular Luciani Pereira Martins, 
matrícula nº 11542-8, por estar exercendo direção. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 05 de setembro de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 01217/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
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de 02/01/2019, da Portaria nº DES 00767/19 de 
22/08/2019. que designou Jairo Norberto Pereira, 
matrícula nº 09695-4, lotado no(a) Ebm Joao 
Francisco Garcez (344233) , para Ebm Batista 
Pereira (344206) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 04 de setembro de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA CEF Nº 01227/19 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 30/08/2019, da Portaria nº DES 00780/19 de 
30/08/2019. que designou Silvana Faustino, 
matrícula nº 33190-2, lotada no(a) Neim 
Monsenhor Frederico Hobold (343204) , para Neim 
Monsenhor Frederico Hobold (343204) por 
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 05 de 
setembro de 2019. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA TRV Nº 00037/19 - Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O 
Secretário Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 
143, item II, e o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012, 
resolve: Artigo 1º- Conceder gratificação pela 
elaboração de trabalho relevante de nível técnico a 
Cristiane Wagner, matrícula nº 41949-4, no 
período de 28/08/2019 a 03/12/2019, referente ao 
trabalho relevante desempenhado no atendimento 
domiciliar de estudante por recomendação médica. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 06 de setembro de 2019. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA Nº 347/2019 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento do servidor Gregory Fernandes dos 
Santos, matrícula nº 48752-0, ocupante do cargo 
de Professor Auxiliar de Atividades de Ciências, 
lotado na EBM Almirante Carvalhal e EBM João 
Alfredo Rohr, nos dias 05 e 06 de setembro de 
2019, para participar da “Semana de Química USP”, 
na cidade de São Paulo - SP. Art. 2º O afastamento 
do servidor não poderá causar prejuízo ao 
desenvolvimento das atividades na Unidade 
Educativa e será considerado dentro do tempo 
destinado à hora atividade. Art. 3º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis, 04 de setembro de 2019. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 349/2019 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Cristiane Januario, 
matrícula nº 22185-6, ocupante do cargo de 
Professora de Educação Infantil, lotada no NEIM 
Nossa Senhora Aparecida, no período de 17 a 20 de 
setembro de 2019, para participar do “II Congresso 
de Estudos da Infância”. Art. 2º O afastamento do 
servidor não poderá causar prejuízo ao 
desenvolvimento das atividades na Unidade 
Educativa e será considerado dentro do tempo 
destinado à hora atividade. Art. 3º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 06 de setembro de 2019. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação 

PORTARIA Nº 350/2019 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Retificar a Portaria nº 
278/2019, publicada em 09 de agosto de 2019, 
conforme segue: Onde se lê: “[...] para tratar de 
assuntos particulares. Art. 2º O afastamento da 
servidora será mediante a compensação da jornada 
de trabalho, sem prejuízo ao desenvolvimento das 
atividades educativas e pedagógicas previstas no 
calendário escolar do ano letivo. [...]” Leia-se: “[...] 
para participar do “II Congresso de Estudos da 
Infância”. 

Art. 2º O afastamento do servidor não poderá 
causar prejuízo ao desenvolvimento das atividades 
na Unidade Educativa e será considerado dentro do 
tempo destinado à hora atividade. [...]” Art. 3º Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 06 de setembro de 2019. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação 

EXTRATO DO CONTRATO N° 692/SME/2019 - 
Objeto: Contratação de empresa para reforma e 
ampliação do EBM Alfredo Rohr – Bairro Córrego 
Grande – Florianópolis/SC; Número e Modalidade 
da Licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 
351/SMA/DSLC/2019; Contratada: CONSTRUMIX - 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA; Valor: O 
valor do presente Contrato a preços iniciais é de R$ 
1.656.607,37 (um milhão, seiscentos e cinquenta e 
seis mil, seiscentos e sete reais e trinta e sete 
centavos); Dotação: 
19.01.1.004.4.4.90.51.00.00.00 – da Secretaria 
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Municipal de Educação, Órgão e Unidade 
Orçamentária: 19.01; Projeto: 1.004 – Construção 
Ampliação Reforma em Geral Ensino Fundamental; 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e 
Instalações e na Fonte de Recursos: 81; Vigência: O 
prazo de vigência do Contrato será de 14 
(quatorze) meses a contar da data de assinatura do 
referido instrumento, podendo ser prorrogado nos 
termos da lei; Execução: O prazo de execução será 
de 12 (doze) meses a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro, anexo ao edital; 
Data de Assinatura: 03/09/2019; Nome das partes 
que assinaram: Secretário Municipal Educação: Sr. 
Mauricio Fernandes Pereira, e pela empresa: Sr. 
Luiz Conrado Mendes Júnior 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 33/SEMAS/2019 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 82, inciso I e II da 
Lei Orgânica do Município e pelo Decreto nº 
19.258/2018 e atendendo o que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e na Instrução Normativa nº 
005/SEMAS/2018; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR, 
Thaiz Borges Martins Vieceli, matrícula 23.886-4 
para representar a Diretoria de Proteção Social 
Básica no acompanhamento e fiscalização da 
execução da Ata 278/FMAS/2019 firmada pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social. Art. 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 04 de setembro de 2019. 
Maria Cláudia Goulart da Silva - Secretária 
Municipal de Assistência Social. 

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 21 DE 09 DE 
AGOSTO DE 2019 - (referendada pelo pleno do 
CMAS em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 
29 de agosto de 2019) - Aprova a proposta da Lei 
Orçamentária Anual – LOA, para o Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS, Exercício 2020, e dá 
outras providências. O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e em Reunião de Mesa 
Diretora realizada em 09 de agosto de 2019, 
CONSIDERANDO: As atribuições do CMAS definidas 
na Lei Municipal nº 8049/2009, que prevê em seu 
art.4º, parágrafo VIII: “... aprovar a proposta 
orçamentária dos recursos destinados às ações 
finalísticas de assistência social, alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS); O Ofício Nº 
862/SEMAS/GAB/2019 de 08 de agosto de 2019 
que encaminha a proposta da Lei Orçamentária 
Anual do Fundo Municipal de Assistência Social – 

LOA 2020, para apreciação e deliberação do CMAS. 
O Parecer da Comissão de Finanças Nº 06/2019 
que analisou a Proposta da Lei Orçamentária Anual 
do Fundo Municipal de Assistência Social – 
exercício 2020, e recomenda pela sua aprovação. 
RESOLVE: Art.1º Aprovar a Proposta da Lei 
Orçamentária Anual do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, exercício 2020, e: I - 
Requisitar ao Executivo e Legislativo Municipal de 
Florianópolis que priorizem e assegurem a 
execução financeira da Política Municipal de 
Assistência Social, em acordo com a proposta 
orçamentária apresentada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEMAS, quando 
da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2020, isto 
é, o valor de R$ 26.106.260,00 (vinte e seis 
milhões, cento e seis mil, e duzentos e sessenta 
reais). Art.2º A presente Resolução entra em vigor 
a partir da data de sua aprovação. SÉRGIO 
LEANDRO DA SILVA - Presidente do CMAS. 

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº. 22 DE 09 DE 
AGOSTO DE 2019 - (referendada pelo pleno do 
CMAS em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 
29 de agosto de 2019) – Dispõe sobre o 
cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social 
Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social 
de Santa Catarina (FEAS/SC) e o Fundo Municipal 
de Assistência Social (FMAS) de Florianópolis/SC – 
Exercício 2019. O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), em Reunião de Mesa 
Diretora Plenária realizada no dia 08 de agosto de 
2019, no uso das competências e das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742. de 7 de 
dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 8.049 de 19 
de novembro de 2009, que institui o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Florianópolis – 
CMAS, e CONSIDERANDO: O Inciso X do artigo 121 
da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as 
atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência 
Social de aprovar critérios de partilha de recursos 
em seu âmbito de competência, respeitados os 
parâmetros adotados na LOAS; A Resolução CMAS 
N. 11 de 25 de abril de 2019, que Aprova a 
Prestação de Contas dos recursos do 
Cofinanciamento Estadual para os Serviços da 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 
Média Complexidade, nas modalidades custeio e 
investimento - Exercício 2018, e dá outras 
providências. A Resolução CIB/SC nº 02 de 06 de 
julho de 2019 que pactuou os prazos e 
procedimentos de repasse de recursos estaduais 
para o cofinanciamento da Proteção Social Básica. 
A Resolução CEAS/SC Nº 08 de 23 de julho de 2019 
que Aprova critérios, prazos e procedimentos do 
repasse de recursos estaduais, alocados no Fundo 
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Estadual de Assistência Social de Santa Catarina – 
FEAS/SC, para cofinanciamento dos Serviços de 
Proteção Social Básica no exercício 2019. O Ofício 
Nº 859/SEMAS/GAB/2019 de 06 de agosto de 2019 
que encaminha para apreciação e deliberação do 
CMAS, a proposta de aplicação dos recursos do 
cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS – Exercício 2019. O Parecer Nº 07/18 
da Comissão de Finanças que recomenda pela 
aprovação da Proposta do Cofinanciamento 
Estadual – Exercício 2019. RESOLVE: Art. 1º 
Aprovar o Plano de Trabalho que contempla a 
partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o 
cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social 
Básica, a ser transferido para o FMAS de 
Florianópolis - SC, no valor de R$ 288.191,21 
(duzentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e 
um reais, e vinte e um centavos), referente ao ano 
de 2019, a ser executado conforme o percentual 
estabelecido no referido Plano, ou seja: 100% para 
investimento. Art. 2º Os recursos serão destinados 
aos serviços ofertados pelo município e elencados 
no Plano de Trabalho do Cofinanciamento, no 
âmbito da Proteção Social Básica de acordo com a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 109/2009). Art. 3º Esta 
resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. SÉRGIO LEANDRO DA SILVA - 
PRESIDENTE DO CMAS. 

RESOLUÇÃO Nº 23 DE 29 DE AGOSTO DE 2019 - 
Aprova o Plano de Ação do Cofinanciamento 
Federal para os Serviços e Programas 
Socioassistenciais das Proteções Social Básica e 
Especial, e Índices de Gestão Descentralizada – 
Exercício 2019, e seus respectivos Planos de 
Aplicação, e dá outras providências. O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas competências legais e regimentais, e em 
Assembléia Geral Ordinária de 29 de agosto de 
2019, CONSIDERANDO: As prerrogativas da Lei 
Municipal 8.049/2009 de 19 de novembro de 2009 
que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Assistência Social, o Fundo Municipal de 
Assistência Social e a revogação da Lei n. 4958 de 
1996”, consoante o Art.4º, que trata das 
atribuições do CMAS, parágrafo II: “aprovar e 
controlar a execução da política municipal de 
assistência social” e parágrafo IV: “aprovar o plano 
anual de ação de assistência social”; A Política 
Nacional de Assistência Social que estabelece a 
criação de um sistema de informação, 
monitoramento e avaliação que possibilitem a 
mensuração da eficiência e da eficácia das ações 
previstas nos Planos de Assistência Social; A Norma 
Operacional Básica - NOB/SUAS que estabelece 
como instrumentos de gestão técnico e financeiro 

da PNAS e do SUAS, o Relatório Anual de Gestão, 
consolidado em um Plano de Ação Anual, 
elaborado pelos Gestores e submetidos aos 
Conselhos Municipais, e a Gestão de informação 
que tem como objetivo produzir condições 
estruturais para as operações  de gestão, 
monitoramento e avaliação do SUAS; A Portaria Nº 
113 de 10 de dezembro de 2015 do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, 
que Regulamenta o cofinanciamento federal do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a 
transferência de recursos na modalidade fundo a 
fundo e dá outras providências. O Ofício OE 
834/SEMAS/GAB/2019 de 29 de julho de 2019 que 
encaminha o Plano de Ação para o 
Cofinanciamento Federal – exercício 2019, e seus 
respectivos Planos de Aplicação para apreciação e 
deliberação do CMAS; O Parecer Conjunto Nº 
01/2019 das Comissões de Política e Finanças que 
procederam a análise do Plano de Ação 2019, e 
seus respectivos Planos de Aplicação, e 
recomendam ao pleno do CMAS pela sua 
aprovação. RESOLVE: Art. 1º Aprovar o Plano de 
Ação do Cofinanciamento Federal para os Serviços 
e Programas Socioassistenciais das Proteções Social 
Básica e Especial, e Índices de Gestão 
Descentralizada Municipal – Exercício 2019, e seus 
respectivos Planos de Aplicação, no valor de R$ 
17.805.001,16 (dezessete milhões, oitocentos e 
cinco mil, um real e dezesseis centavos), sendo R$ 
4.858.409,95 (quatro milhões, oitocentos e 
cinquenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e 
noventa e cinco centavos) de recursos a serem 
repassados pelo Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS, R$ 288.191,21 (duzentos e oitenta e 
oito mil, cento e noventa e um reais e vinte e um 
centavos), a serem repassados pelo Fundo Estadual 
de Assistência Social de Santa Catarina – FEAS/SC, e 
R$ 12.658.400,00 (doze milhões, seiscentos e 
cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), de 
recursos próprios a serem alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, com as 
seguintes recomendações: I - Solicitar ao Governo 
do Estado de Santa Catarina, por meio da 
Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho 
e Habitação – SST, e do Fundo Estadual da 
Assistência Social – FEAS/SC, manifestação e 
justificativa sobre o não cumprimento das suas 
atribuições e responsabilidades no processo de 
implantação e operacionalização da Política de 
Assistência Social, considerando o valor irrisório do 
cofinanciamento financeiro desta política por parte 
do Estado, junto aos municípios catarinenses; II - 
Solicitar ao Governo Federal que garanta o repasse 
dos recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Assistência Social aos Fundos municipais de forma 
regular, dentro dos prazos estabelecidos, de 
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maneira a não comprometer e impactar a execução 
e operacionalização dos serviços, programas e 
projetos; Art. 2º  Aprovar a inclusão no Sistema 
SUAS/ WEB do Parecer, com o seguinte teor: “O 
Conselho Municipal de Assistência Social de 
Florianópolis/SC em Assembléia Geral Ordinária de 
29 de agosto de 2019, deliberou pela aprovação do 
Plano de Ação 2019, com as seguintes 
recomendações: Que o Governo do Estado de 
Santa Catarina justifique o cofinanciamento 
irrisório da Política de Assistência Social junto aos 
municípios catarinenses; Solicitar ao Governo 
Federal que garanta o repasse dos recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social 
aos Fundos municipais de forma regular, dentro 
dos prazos estabelecidos, de maneira a não 
comprometer e impactar a execução e 
operacionalização dos serviços, programas e 
projetos”. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua aprovação. SÉRGIO LEANDRO DA SILVA 
- Presidente do CMAS. 

RESOLUÇÃO Nº. 24 DE 29 DE AGOSTO DE 2019 - 
Indefere a solicitação de Inscrição do Centro de 
Integração Social Beneficente e Cultural Gente da 
Gente.O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e em Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 29 de agosto de 2019, 
CONSIDERANDO: A Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993 - LOAS, alterada pela Lei nº 
12.435/2011, que em seu Art. 9º determina a 
prévia inscrição das Entidades de Assistência Social 
no CMAS para o seu funcionamento; A Lei 
12.101/2009, alterada pela Lei 12.868/2013 de 
certificação junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 
em seu Art. 19, Inciso I, determina a prévia 
inscrição no CMAS; O Decreto Presidencial nº. 
6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe 
sobre as entidades e organizações de assistência 
social de que trata o artigo 3o da Lei 8.742, de 07 
de dezembro de 1993;  A Resolução CNAS nº 109, 
de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
A Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 
2011, que caracteriza as ações de assessoramento 
e defesa e garantia de direitos no âmbito da 
Assistência Social; A Resolução CNAS nº 14, de 15 
de maio de 2014, que define os parâmetros 
nacionais para a inscrição das entidades e 
organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais nos Conselhos de Assistência 
Social dos Municípios e do Distrito Federal; A 
Resolução CMAS nº 04/2015, de 26 de fevereiro de 
2015, que dispõe sobre o processo de inscrição e 

funcionamento de entidades e organizações de 
Assistência Social e de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais. A 
Resolução CMAS N. 31 de 24 de setembro de 2015 
que “Altera o Capítulo III da Resolução CMAS N. 04 
de 26 de fevereiro de 2015, que define os 
parâmetros para a inscrição das entidades ou 
organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, orienta o processo de 
acompanhamento e fiscalização às entidades 
inscritas e estabelece a instância recursal de seus 
atos”. O Parecer da Comissão de Inscrição, 
Acompanhamento e Fiscalização nº 15/2019, que 
recomenda o indeferimento da solicitação de 
inscrição da Entidade junto ao CMAS. RESOLVE: 
Art. 1º. Indeferir o requerimento de solicitação de 
Inscrição protocolada pelo Centro de Integração 
Social Beneficiente e Cultural Gente da Gente, por 
não se encontrar em conformidade com as 
Normativas Vigentes da Política Nacional de 
Assistência Social. Art. 2º Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua aprovação. SÉRGIO LEANDRO 
DA SILVA - Presidente do CMAS 

RESOLUÇÃO Nº. 25 DE 29 DE AGOSTO DE 2019 - 
Indefere a solicitação de Inscrição do Centro 
Espírita Caminho da Luz. O CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e em Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 29 de agosto de 2019, 
CONSIDERANDO: A Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993 - LOAS, alterada pela Lei nº 
12.435/2011, que em seu Art. 9º determina a 
prévia inscrição das Entidades de Assistência Social 
no CMAS para o seu funcionamento; A Lei 
12.101/2009, alterada pela Lei 12.868/2013 de 
certificação junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 
em seu Art. 19, Inciso I, determina a prévia 
inscrição no CMAS; O Decreto Presidencial nº. 
6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe 
sobre as entidades e organizações de assistência 
social de que trata o artigo 3o da Lei 8.742, de 07 
de dezembro de 1993; A Resolução CNAS nº 109, 
de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
A Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 
2011, que caracteriza as ações de assessoramento 
e defesa e garantia de direitos no âmbito da 
Assistência Social; A Resolução CNAS nº 14, de 15 
de maio de 2014, que define os parâmetros 
nacionais para a inscrição das entidades e 
organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais nos Conselhos de Assistência 
Social dos Municípios e do Distrito Federal; A 
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Resolução CMAS nº 04/2015, de 26 de fevereiro de 
2015, que dispõe sobre o processo de inscrição e 
funcionamento de entidades e organizações de 
Assistência Social e de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais. A 
Resolução CMAS N. 31 de 24 de setembro de 2015 
que “Altera o Capítulo III da Resolução CMAS N. 04 
de 26 de fevereiro de 2015, que define os 
parâmetros para a inscrição das entidades ou 
organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, orienta o processo de 
acompanhamento e fiscalização às entidades 
inscritas e estabelece a instância recursal de seus 
atos”. O Parecer da Comissão de Inscrição, 
Acompanhamento e Fiscalização nº 16/2019, que 
recomenda o indeferimento da solicitação de 
inscrição da Entidade junto ao CMAS. RESOLVE: 
Art. 1º. Indeferir o requerimento de solicitação de 
Inscrição protocolada pelo Centro Espírita Caminho 
da Luz, por não ofertar Serviços Tipificados 
conforme critérios estabelecidos na Resolução 
CNAS N.109/2009 que aprova a Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais, não estando assim, em 
conformidade com as Normativas Vigentes da 
Política Nacional de Assistência Social. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua 
aprovação. SÉRGIO LEANDRO DA SILVA - Presidente 
do CMAS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO 

CONTINENTE E ASSUNTOS 

METROPOLITANOS 

PORTARIA Nº 011/SMCAM/2019 - O Secretário 
Municipal do Continente e Assuntos 
Metropolitanos, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelos incisos II e III do artigo 9º da 
LC nº 596/2017, RESOLVE: Art. 1º Designar o 
Servidor Técnico de Edificações Amilton Silveira, 
matrícula n° 05808-4, para acompanhamento e 
fiscalização da obra de “Construção de muro de 
contenção na Rua Papa João XXIII, Bairro Coqueiros 
- Florianópolis/SC”, objeto do Contrato n° 
1174/SMCAM/2018, firmado com a Empresa DJP 
Construções Ltda – EPP, em substituição ao 
Engenheiro Luiz Tadeu Martins de Carvalho, que 
entrará em Gozo de Licença Prêmio, pelo período 
de 30 (trinta) dias. Art. 2º Esta portaria entra em 
vigor a partir de 04 de Setembro de 2019. 
Florianópolis, 04 de Setembro de 2019. EDSON 
LEMOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO CONTINENTE 
E ASSUNTOS METROPOLITANOS 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 524/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Registro de 
Preços para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Pneus para a frota da 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis. Dia 25 de 
setembro de 2019, às 15h30min. Endereço 
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 526/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de equipamentos 
necessários às atividades da DIBEA, de 
Florianópolis-SC. Dia 25 de setembro de 2019, às 
17h00min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

CONTINUAÇÃO DA SESSÃO - Edital de Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços n.º 
200/SMA/DSLC/2019. Abertura da Sessão: a partir 
das 08h30min do dia 12/09/2019. Endereço 
Eletrônico: dlc.pmf.sc.gov.br 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 516/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de fogão 
industrial com 06 bocas, com forno, cafeteira e 
micro-ondas, para atender os serviços da Diretoria 
de Proteção Social Básica e Diretoria de Proteção 
Social Especial da Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SEMAS. Dia 25 de setembro de 
2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro 

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 442/SMA/DSLC/2019 - O Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições legais, resolve SUSPENDER sine 
die, o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 
422/SMA/DSLC/2019, para decisão de impugnação 
por parte do órgão requisitante. Florianópolis, 06 
de setembro de 2019. O Pregoeiro. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

ESPORTES 

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DO TERMO DE 
FOMENTO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - 
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FME E FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF - 
FECASURF - TERMO 032/2019  – A Secretaria de 
Cultura, Esporte e Juventude, por meio da 
Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, 
com fundamento no art. 116, da lei federal nº 
8.666/93, lei federal 5454/98, no uso das 
atribuições e nos termos das Leis Federais n° 
13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e do Decreto 
Federal n° 8726, de 2016; Decreto Municipal n° 
17.361, de 15 de Março de 2017 que regulamenta 
as parcerias entre o município de Florianópolis e as 
Organizações da Sociedade Civil, firmou no dia 09 
de setembro de 2019, Termo de Fomento com 
a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF - FECASURF, 
visando à cooperação financeira nas despesas 
decorrentes de Projeto “FLORIPA TEAM 3ª ETAPA 
CBSURF JÚNIOR TOUR 2019 - PARAÍBA” no, no 
valor montante de R$ 12.000,00 (dose mil reais), 
conforme plano de trabalho, parecer técnico e 
parecer jurídico, no quais evidenciam que a 
FECASURF é a única entidade responsável pela 
organização da prática e gestão da modalidade no 
âmbito territorial do Estado de Santa Catarina, 
motivo pelo qual se justifica a inviabilidade de 
competição conforme art. 31 da Lei nº 
13.019/2014. Termo de Fomento nº 032/2019, 
assinado por ambas as partes, do 
proj/ativ. 2512 elemento 3.3.50.41. Edmilson 
Pereira - Secretário de Cultura, Esporte e 
Juventude e Maycon Cassimiro Oliveira – 
Superintendente da FME e Reiginaldo Gomes 
Ferreira - Presidente da FECASURF. 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 299/2019 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17799/2017 e 20.572/2019, e considerando os 
dispostos dos artigos 58 e 67, da Lei Federal nº 
8.666/1993, RESOLVE: Art. 1º - Modificar a 
designação de fiscais do Contrato nº 009/16, 
firmado entre a Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - Comcap e a empresa SENIOR Sistemas 
S/A, CNPJ n° 80.680.083/0001-81, que tem por 
objeto: “Prestação de serviços de Manutenção dos 
Sistemas Gestão de Pessoas - VETORH (Software) 
que abrange e gerencia todas as áreas dos 
Recursos Humanos com os programas: Ronda, Rubi 
e Ronda Acesso e Medicina; e o Sistema Gestão 
Empresarial - ERP SAPIENS (software) que gerencia 
as áreas de mercado, suprimentos, finanças, 

controladoria e qualidade”. Art. 2º - Determinar 
que passam a ser designados como fiscais do 
Contrato nº 009/16 os empregados Pablo Rodrigo 
Colombo – matrícula 7754 e Gilberto Luiz Bromer – 
matrícula 2636. Art. 3º - Manter a designação de 
Marildo Peixe – matrícula 1052 para, na ausência 
de um dos titulares, exercer o encargo de Fiscal 
Substituto do Contrato nº 009/16. Art. 4º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 05 de setembro de 2019. Nycholas 
Gonçalves do Nascimento Diretor Presidente Em 
Exercício 

PORTARIA Nº 300/2019 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17799/2017 e 20.572/2019, e considerando os 
dispostos dos artigos 58 e 67, da Lei Federal nº 
8.666/1993, RESOLVE: Art. 1º - Designar o 
empregado Daniel Sérgio dos Santos, matrícula nº 
7801, para exercer o encargo de Fiscal da Ata de 
Registro de Preços Nº 571/COMCAP/2019, firmado 
entre a Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
Comcap e a empresa Giulia Tamborrino Comércio 
Importação e Exportação Eireli - ME, CNPJ n° 
22.713.728/0001-01, que tem por objeto: 
“Contratação de empresa para o fornecimento de 
peças de reposição com as mesmas especificações 
técnicas e características de qualidade de peça de 
produção original (ABNT NBR 15296) para veículos 
das marcas FORD, VOLKSWAGEM, FIAT, HONDA, 
MICHIGAN, NEW HOLLAND, HUSQVARNA, da frota 
da COMCAP.”. Os itens vencidos pela referida 
contratada foram: “ 01 – Tampa do reservatório do 
radiador cod original, produto similar ou superior, 
para Fiat Siena fire ex 1.0 – ano 2002 – frota 
155; 04 – Cinto de segurança dianteiro Le cod 
original, produto similar ou superior, para vw 
parati 1.8 – ano 2002 – frota 189; 05 – Borracha 
coxim do escapamento cod grehder, produto 
similar ou superior, para vw parati 1.8 – ano 2002 – 
frota 189, cod 5419; 08 – Borracha coxim do 
escapamento cod Grehder, produto similar ou 
superior, para vw parati 1.8 – ano 2002 – frota 189, 
cod 5418; 09 – Palhetas do limpador de para-brisas 
cod original, produto similar ou superior, para vw 
17250 – ano 2011 – frota 256; 10 – Disco de freio 
dianteiro cod original, produto similar ou superior, 
para vw amarok cs 4x4 – ano 2015 – frota 369”. 
Art. 2º - Designar o empregado Telmo Vinicio 
Honorato, matrícula nº 1903, para, na ausência do 
titular, exercer o encargo de Fiscal Substituto da 
Ata de Registro de Preços Nº 571/COMCAP/2019, 
firmado entre a Autarquia de Melhoramentos da 
Capital - Comcap e a empresa Giulia Tamborrino 
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Comércio Importação e Exportação Eireli - ME, 
CNPJ n° 22.713.728/0001-01. Art. 3º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 05 de setembro de 2019. Nycholas 
Gonçalves do Nascimento Diretor Presidente Em 
Exercício 

INSTITUTO DE PESQUISA E 

PLANEJAMENTO URBANO DE 

FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 036/2019 - O Superintendente do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Florianópolis – IPUF – no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 16, item VII do 
regulamento da autarquia, RESOLVE: Art. 1° -  
Altera o Art. 3º da PORTARIA Nº 035/2019 de 30 de 
Agosto de 2019 passa a vigorar com a seguinte 
redação - A Equipe Técnica de Avaliação é 
composta pelos seguintes órgãos: Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano, representados 
por Kaliu Teixeira - Gerente de Cadastro, 
Geoprocessamento e Pesquisa / Alexandre Felix - 
Chefe de Cartografia, Cadastro e 
Geoprocessamento / Mickaella Karolina - 
Secretária da Equipe Técnica de Avaliação / Luana 
Lenzi - Engenheiro Sanitarista; Fundação Municipal 
do Meio Ambiente, representado por Guilherme 
Graciosa Pereira- Bióloga; Secretaria Municipal de 
Fazenda representada por Georges Mavros Filizzola 
- Gerente de Tributos Imobiliários; Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano representada por 
Rodolfo Siegfrild Matte Filho - Gerente de 
Licenciamento de obras; Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, representado por Américo Pescador 
- Engenheiro Civil. Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos para 06 de setembro de 2019. Florianópolis, 
em 06 de setembro de 2019. Ildo Raimundo da 
Rosa - Superintendente do IPUF 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

RESOLUÇÃO N. 2.378, DE 2019 - CONCEDE TROFÉU 
VEREADOR PEDRO MEDEIROS A Câmara Municipal 
de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte Resolução: Art. 1 Fica 
concedido o Troféu Vereador Pedro Medeiros ao 
Senhor Luiz Carlos Espírito Santo de Lucena. Art. 2º 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 

3 de setembro de 2019. Vereador Roberto Katumi 
Oda-Presidente 

RESOLUÇÃO N. 2.379, DE 2019 - CONCEDE TROFÉU 
VEREADOR PEDRO MEDEIROS A Câmara Municipal 
de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte Resolução: Art. 1 Fica 
concedido o Troféu Vereador Pedro Medeiros ao 
Senhor William dos Santos Madela. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 
3 de setembro de 2019. Vereador Roberto Katumi 
Oda-Presidente  

RESOLUÇÃO N. 2.380, DE 2019 - CONCEDE TROFÉU 
VEREADOR PEDRO MEDEIROS A Câmara Municipal 
de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte Resolução: Art. 1 Fica 
concedido o Troféu Vereador Pedro Medeiros à 
Senhora Catia Gomes Brunichili. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 
3 de setembro de 2019. Vereador Roberto Katumi 
Oda-Presidente  

RESOLUÇÃO N. 2.381, DE 2019 - CONCEDE TROFÉU 
VEREADOR PEDRO MEDEIROS A Câmara Municipal 
de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte Resolução: Art. 1 Fica 
concedido o Troféu Vereador Pedro Medeiros à 
Senhora Maria do Carmo Silveira Pereira. Art. 2º 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 
3 de setembro de 2019. Vereador Roberto Katumi 
Oda-Presidente 

ATO DA PRESIDÊNCIA N. 064, DE 06 DE SETEMBRO 
DE 2019 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, 
com amparo no art. 13, Inciso I, Alínea “j” do 
Regimento Interno da CMF, fundamentado no 
Desacho da Mesa Diretora, datado de 04/09/2019, 
em fl. 11 do Processo nº 049/2018, RESOLVE: Art. 
1º AVERBAR, para fins de aposentadoria, o tempo 
de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) 
dias nos assentamentos funcionais do servidor JACI 
ANTONIO MARTINS, ocupante do cargo efetivo de 
Assistente Administrativo desta Câmara Municipal 
de Florianópolis, em conformidade com o Processo 
049/2018. Art. 2º Este Ato entra em vigor a partir 
de 04 de setembro de 2019. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 06 de setembro de 
2019. Vereador ROBERTO KATUMI ODA – 
Presidente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINAÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE 

EDITAL Nº RM 012/2019 

 

 

A Prefeitura Municipal de Florianópolis torna público a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à realização do Processo Seletivo de Médico Residente para o ano 2020, 

para ingresso regular no Programa de Residência em Medicina de Emergência da 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, observadas as disposições estabelecidas 

nos diplomas legais vigentes, bem como nas regras e condições contidas neste edital.  

 

A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de cursos 

de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, em regime de tempo integral, 

regulamentada pela Lei 6.932, de 07 de julho de 1981, e pelas Resoluções da Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM) da Secretaria de Educação Superior do Ministério 

da Educação. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo do Programa de Residência em Medicina de Emergência da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 

vagas distribuídas nas Unidades de Saúde de Florianópolis, conforme Quadro Quantitativo de 

Vagas constantes do ANEXO I deste Edital. 

 

1.2 No quadro de vagas, estão contempladas as vagas credenciadas pelo MEC e com bolsas 

garantidas.  

 

1.2.1 A escolha de vagas pelos residentes seguirá a ordem de classificação do resultado final 

deste Processo Seletivo. Os residentes com vagas reservadas por afastamento militar terão 

prioridade na escolha.  

1.3 O Processo Seletivo para o Programa de Residência em Medicina de Emergência ocorrerá 

em etapa única, quando serão computadas as notas atribuídas aos candidatos quanto à Prova 

escrita: 

 

1.3.1 A etapa única constará de Prova Geral de Conhecimentos Gerais para os Programas de 

Residência Médica onde não existam Pré-requisitos ou, nos casos de Residências Médicas 

onde existam Pré-Requisitos, uma Prova de Conhecimentos Específicos. As provas serão 

executadas sob a responsabilidade da Associação Catarinense de Medicina - ACM, conforme 

edital disponível em www.acm.org.br; 

 

1.3.2 A prova objetiva, avaliação de conhecimentos médicos (Programas de Residência 

Médica sem Pré-Requisitos) corresponde a 100% da nota final do candidato. 
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1.4 As provas objetivas serão realizadas no estado de Santa Catarina nas cidades Chapecó, 

Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages. No estado do Rio Grande do Sul nas cidades de 

Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz e Santa Maria. No 

estado de Mato Grosso do Sul em Campo Grande. No estado de Mato Grosso em Cuiabá e no 

estado de Rondônia em Porto Velho, em local a ser definido e divulgado pela ACM através do 

website www.acm.org.br. 

 

1.5 A inscrição do candidato no presente Processo Seletivo implicará no conhecimento e 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

 

1.6 A remuneração atual do médico residente é de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta 

reais e quarenta e três centavos). 
 

2 DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

 

No momento da admissão (MATRÍCULA), de acordo com as vagas disponibilizadas, o 

candidato aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital e eventuais 

retificações, deverá: 

 

2.1. Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo; 

 

2.2. Ser brasileiro e ter registro primário ou secundário no CREMESC. 

 

2.3. No caso de médico estrangeiro a inscrição só será aceita frente à apresentação de: 

 

2.3.1 Visto permanente ou de acordos internacionais com o Brasil; 

 

2.3.2 Diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira e exame de Proficiência da 

Língua Portuguesa de acordo com o estabelecido nas Resoluções CFM nº 1831/2008 e 

1832/2008. 

 

2.3.3 Inscrição no CREMESC. 

 

2.4. No caso de médico brasileiro com diploma médico adquirido no exterior é exigido: 

 

2.4.1 Reconhecimento do diploma por Universidade Pública Brasileira conforme Resolução 

CFM nº 1831/2008 e 1832/2008. 

 

2.4.2 Inscrição no CREMESC. 

 

2.5. Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para o 

sexo masculino);  

 

2.6. Todos os médicos deverão estar registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado 

de Santa Catarina, bem como estar inteiramente regulares com as demais exigências legais do 

órgão fiscalizador do exercício profissional; 

 

2.7. Responsabilizar-se por acompanhar toda comunicação, via e-mail, realizada pela Escola 

de Saúde Pública de Florianópolis. Recomenda-se adicionar o endereço de e-mail 
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<espfloriparesidencia@gmail.com> a fim de evitar que as mensagens sejam redirecionadas 

para a caixa de spam/lixo eletrônico; 

 

2.8. Realizar a pré-matrícula online, conforme orientações contidas no e-mail de convocação; 

 

2.9. Cumprir as demais exigências deste edital e apresentar os documentos listados abaixo, em 

caráter obrigatório para o contrato:  

 

a) 02 Cópias do documento de pré-matrícula 

b) 02 Cópias da carteira de identidade (frente e verso); 

c) 02 Cópias do CPF; 

d) 02 Cópias do título de eleitor (frente e verso); 

e) 02 Cópias da Certidão de quitação eleitoral; 

f) 02 Cópias da certidão de nascimento ou casamento; 

g) 02 Cópias do diploma do curso de Medicina; (autenticado) (frente e verso); 

h) 02 Cópias da carteira do CRM/SC ou 01 cópia do protocolo de solicitação de registro no 

referido Conselho*; 

i) 02 Cópias da Certidão de Reservista (frente e verso); 

j) 02 Cópias de comprovante de residência; 

k) 02 Cópias do nº do PIS/PASEP (cópia da Carteira de Trabalho ou extrato fornecido pela 

Caixa Econômica Federal); 

l) 01 Cópia da carteira de vacina contra Hepatite B, tríplice viral e antitetânica; 

m) 01 Cópia do Cartão do SUS; 

n) 01 Cópia da Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais; e 

o) 01 foto 3x4 colorida e recente. 

* O contrato será efetivado somente após apresentação do comprovante de inscrição no 

CRM/SC. 

 

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 12 de setembro de 2019 a 16 de outubro de 

2019, através da Associação Catarinense de Medicina – ACM, cujo detalhamento das 

mesmas, bem como a confirmação e possíveis recursos constam do Edital da Prova ACM no 

endereço eletrônico: www.acm.org.br. 

 

3.2 O currículo é um requisito obrigatório e deverá ser preenchido diretamente no website da 

ACM: www.acm.org.br, devendo o candidato anexar os documentos comprobatórios na 

própria plataforma, conforme instruções lá fornecidas, respeitando o prazo estabelecido, 

conforme cronograma. 

 

4 DAS PROVAS  

 

4.1 As provas objetivas do processo seletivo e serão realizadas pela Associação Catarinense 

de Medicina – ACM, no dia 17 de novembro de 2019, cujos detalhes encontram-se no edital 

da Prova ACM, disponível em www.acm.org.br.  

 

5 DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
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5.1 A divulgação dos candidatos classificados no processo seletivo será disponibilizada no dia 

05 de dezembro de 2019, em ordem decrescente de classificação no site da ACM: 

www.acm.org.br. 

 

5.2 A pontuação adicional a que tem direito os candidatos participantes do Programa de 

Valorização Profissional na Atenção Básica – PROVAB, será considerada mediante a 

apresentação de documentos comprobatórios e de acordo com o que dispõe os critérios 

determinados na Resolução CNRM Nº 2/2015. 

 

5.2.1 A Resolução garante a pontuação adicional de 10% em todas as fases de processos de 

seleção pública para programas de Residência Médica para os participantes de programas e 

projetos de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para 

o SUS.  

 

5.2.2 Conforme Art. 9º da Resolução, o candidato que anteriormente a data de início do PRM 

tiver participado e cumprido integralmente o PROVAB a partir de 2012 ou ingressado nos 

programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e 

Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação 

adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os 

seguintes critérios:  

 

I - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem 

concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB;  

II - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação 

prevista para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades. 

 § 1º A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final do 

candidato para além da nota máxima prevista pelo edital do processo seletivo.  

§ 2º Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que tiver 

iniciado programa de residência médica para o qual foi selecionado, utilizando tal pontuação, 

não podendo ser utilizada a pontuação adicional mais que uma vez.  

 

5.2.3 A pontuação adicional não poderá ser utilizada mais de uma vez pelo candidato após 

matrícula em Programa de Residência Médica. 

 

5.2.4 O candidato que não apresentar a documentação do PROVAB no momento previsto 

para a comprovação, terá sua situação de aprovação alterada no Processo Seletivo.  

 

5.3 Os candidatos aprovados deverão proceder à matrícula nos dias 14 e 15/01/2020 para 

ingresso no Programa de Residência Médica. A matrícula deverá ser realizada diretamente na 

Secretaria Municipal de Saúde, Escola de Saúde Pública de Florianópolis, localizada na Av. 

Prof. Henrique da Silva Fontes, nº 6.100, Trindade, Florianópolis/SC. No caso dos candidatos 

aprovados não se matricularem dentro período, serão caracterizados como desistentes da vaga 

e a Secretaria de Saúde prosseguirá chamando para matrícula os candidatos classificados 

sequencialmente em ordem de classificação. 

 

5.4 Após o período de matrícula, quando houver vagas sem matriculados, será realizada 

chamada pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis, através de e-mail, dos candidatos 

classificados em ordem de classificação, onde será dado um prazo máximo de 48 horas para a 

apresentação do candidato após comunicado. A desistência por parte do candidato, pode 

ocorrer através de e-mail ou por ofício, mesmo antes do chamamento pela Secretaria 
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Municipal de Saúde de Florianópolis ou, no caso em que não proceda a uma desistência 

formal não se apresentando dentro de 48 horas  após comunicado, o candidato aprovado será 

caracterizado como desistente da vaga. 

 

5.5 No dia 02 de março de 2020 todos os candidatos matriculados, aprovados no processo 

seletivo, devem apresentar-se no local e horário, a ser informado no momento da matrícula, 

para início das atividades da residência médica. 

 

6 DOS RECURSOS 

 

6.1 Caberá recurso quanto ao conteúdo e/ou gabarito das provas escritas realizadas pela ACM, 

que deverá ser interposto de acordo com o Edital da Prova ACM. 

 

6.2 A decisão dos recursos, exarada pela Comissão do Concurso, é irrecorrível na esfera 

administrativa. 

 

6.3 Ocorrendo à anulação de questões ou a alteração de quaisquer das notas publicadas em 

consequência de deferimento de recurso administrativo ou por constatação de erro material, as 

notas, médias e classificação dos candidatos poderão ser alteradas para posição superior ou 

inferior. 

 

7 DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a melhor Nota Final na 

prova escrita, conforme o número de vagas previstas e considerando um acréscimo de 10% 

sobre nota da prova escrita aos candidatos que tenham comprovado a regularidade no 

Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB), conforme normativa da Comissão 

Nacional de Residência Médica descrita no ANEXO II. 

 

7.2 Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da nota final. 

 

7.3 Ocorrendo empate na colocação dos classificados será adotado o critério de desempate 

maior idade. 

 

7.4 O preenchimento das vagas será feito rigorosamente de acordo com a ordem de 

classificação e o número de vagas oferecidas e com credenciamento junto ao MEC e bolsa 

garantida. Serão efetuadas convocações até o preenchimento das vagas, no prazo máximo de 

30 dias após início do programa, conforme prevê Resolução da CNRM ou conforme novo 

prazo final estabelecido pela CNRM. 

 

7.5 No prazo estabelecido no item anterior, havendo desistência de candidato, ou não 

cumprindo as exigências legais cabíveis, assumirá o próximo candidato da lista de 

classificação. 

 

7.6 Os candidatos classificados para suprir desistências do Processo Seletivo serão 

convocados exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), aguardando-se no máximo 48 horas 

para a resposta.  Não havendo manifestação do respectivo candidato chamar-se-á o próximo 

da lista. Assim sendo é de inteira responsabilidade do candidato à informação correta 

pertinente ao seu endereço eletrônico (e-mail). 
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8 DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1 O resultado final do Processo Seletivo será disponibilizado no dia 05 de dezembro de 

2019, em ordem decrescente de classificação no site da ACM: www.acm.org.br. 

 

8.2 O prazo de validade do presente Processo Seletivo encerra-se com a efetiva ocupação da 

vaga pelo candidato junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

9 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

9.1 Delega-se competência a Associação Catarinense de Medicina para: 

 

9.1.1 Receber as inscrições e respectivos valores e taxa de recurso; 

 

9.1.2 Emitir os documentos de homologação das inscrições; 

 

9.1.3 Contratar banca de professores competentes na área médica para elaboração da prova 

escrita; 

 

9.1.4 Aplicar, julgar e corrigir a prova escrita; 

 

9.1.5 Proceder à avaliação da prova escrita; 

 

9.1.6 Apreciar os recursos quanto à Prova de conhecimentos gerais previstos neste edital; 

 

9.1.7 Emitir relatórios de classificação da prova escrita; 

 

9.1.8 Prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência; 

 

9.1.9 Atuar em conformidade com as disposições deste edital. 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 O resultado final do Processo Seletivo, publicado no site da Escola de Saúde Pública de 

Florianópolis: http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/, constitui-se o único documento hábil para 

comprovar a habilitação do candidato. 

 

10.2 Todas as vagas oferecidas são em Programas de Residência Médica, reconhecidos e 

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. As vagas oferecidas cujo 

credenciamento está em fase de análise pelo MEC e a disponibilização de bolsas em fase de 

liberação junto ao Ministério da Saúde deverão ser preenchidas após a garantia de 

credenciamento e bolsa de residência médica. 

 

10.3 Os candidatos aprovados deverão apresentar o registro no Conselho Regional de 

Medicina de Santa Catarina (CRM/SC) na admissão, sem o qual perderão o direito de sua 

inclusão no Programa de Residência Médica. 

 

10.4 Os pré-requisitos citados neste edital devem ser em Programas de Residência Médica 

reconhecidos pelo MEC. 
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10.5 A inscrição importará no conhecimento das instruções e condições de seleções 

estabelecidas deste edital. 

 

10.6 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis e pela ACM. 

 

 

Florianópolis, 23 de agosto de 2019. 

 

 

Carlos Alberto Justo da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I – VAGAS OFERECIDAS 

 

 

ESPECIALIDADE VAGAS 

LIVRES 

VAGAS 

MILITAR 

VAGAS TOTAIS 

(livres+militares) 

NOTA 

MÍNIMA 

PARECER 

CNRM 

VALOR 

TAXA 

Medicina de Emergência 03 01 04 50 1160/2017 00,00 

Total: 1 Programa 03 vagas 01 vaga 04 vagas   
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ANEXO II - PROVAB 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA RESOLUÇÃO Nº 2, DE 27 DE AGOSTO DE 2015.  

 

Adequa a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica ao art. 22 da Lei 

12.871/2013, acerca do processo de seleção pública dos candidatos aos Programas de 

Residência Médica. O PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto 80.281, de 05 de setembro de 

1977, a Lei 6.932, de 07 de julho de 1981, o Decreto 7.562, de 15 de setembro de 2011, 

CONSIDERANDO o art. 22 da Lei 12.871/2013, que trata da garantia de pontuação adicional 

de 10% em todas as fases de processos de seleção pública para programas de Residência 

Médica para os participantes de programas e projetos de aperfeiçoamento na área de Atenção 

Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, promovidos em parceria entre o 

Ministério da Educação e o Ministério da Saúde; CONSIDERANDO a Resolução CNRM 

01/2015, que trata dos requisitos mínimos para os programas de Residência em Medicina 

Geral de Família e Comunidade; CONSIDERANDO como critério de mérito para o acesso a 

programas de residência médica a aquisição de competências atitudinais voltadas ao exercício 

de responsabilidade social frente a políticas prioritárias do SUS, em consonância com o art. 

200, inciso III da Constituição Federal; CONSIDERANDO a Portaria 

SGTES/MS/SESu/MEC nº 02, de 24 de janeiro de 2014, que estabelece a equivalência dos 

termos Medicina de Família e Comunidade e Medicina Geral de Família e Comunidade para 

fins de formação; resolve: CAPÍTULO I SOBRE AS FASES DO PROCESSO DE 

ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA Art. 1º Os candidatos à 

admissão em Programas de Residência Médica (PRM) deverão submeter-se a processo de 

seleção pública que poderá ser realizado em duas fases, a escrita e a prá- tica. Art. 2º A 

primeira fase será obrigatória e consistirá de exame escrito, objetivo, com igual número de 

questões nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e 

Ginecologia e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 

Comunidade), com peso mínimo de 50% (cinquenta por cento). Art. 3º A segunda fase, 

opcional, a critério da Instituição, será constituída de prova prática com peso de 40% 

(quarenta por cento) a 50% (cinquenta por cento) da nota total. § 1º O exame prático será 

realizado em ambientes sucessivos e igualmente aplicado a todos os candidatos selecionados 

na primeira fase, envolvendo Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e 

Ginecologia e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 

Comunidade). § 2º Estão classificados numa fase subsequente os candidatos que alcançarem, 

no mínimo, 50% de acertos na prova da respectiva fase. § 3º Serão selecionados para a 

segunda fase os candidatos classificados na primeira fase, em número mínimo de colocações 

correspondente a duas vezes o número de vagas disponíveis em cada programa, podendo cada 

Instituição, a seu critério, ampliar essa proporção. § 4º Em caso de não haver candidatos em 

número maior que o dobro do número de vagas do programa, todos os classificados serão 

indicados para a prova prática. § 5º A prova prática deverá ser documentada por meios 

gráficos e/ou eletrônicos. Art. 4º A critério da Instituição, 10% (dez por cento) da nota total 

poderá destinar-se à análise e à arguição do currículo, dentro da seguinte conformação: I - 

Primeira Fase Obrigatória, sendo etapa única, com prova escrita constando como 100% (cem 

por cento) da nota final, sem ser realizada arguição do currículo; II - Primeira Fase 

Obrigatória, com prova escrita com peso de 90% (noventa por cento) e segunda etapa com 

arguição de currículo com peso de 10% (dez por cento); III - Primeira Fase Obrigatória com 

prova escrita com peso de 50 (cinquenta) a 60% (sessenta por cento) na nota final; e segunda 
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fase com prova prática com peso de 40 a 50%, sem ser realizado arguição do currículo; IV - 

Primeira Fase Obrigatória com prova escrita com peso de 50% a 60% na nota final; e segunda 

fase com prova prática com peso de 30 a 40% e realização de arguição do currículo com peso 

de 10% na nota final. Art. 5º Para as especialidades com pré-requisito e áreas de atuação, o 

processo seletivo basear-se-á exclusivamente nos programas da(s) especialidade(s) pré-

requisito. Art. 6º Para os anos adicionais, o processo seletivo basearse-á exclusivamente no 

programa da especialidade correspondente. Art. 7º A nota total de cada candidato será a soma 

da pontuação obtida nas fases adotadas no processo seletivo. CAPÍTULO II DA 

VALORIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA O ACESSO 

AOS PRMs Art. 8º São considerados programas de aperfeiçoamento na área de Atenção 

Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS o Programa de Valorização da Atenção 

Básica (PROVAB) e os programas de residência em Medicina Geral de Família e 

Comunidade. Parágrafo Único A implementação de quaisquer outras iniciativas que se 

configurem com o perfil acima citado deverão ser regulamentadas por portaria conjunta da 

Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, na condição de presidência da 

CNRM, e pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da 

Saúde, com a finalidade de garantir a pontuação adicional nos processos seletivos para 

Residência Médica. Art. 9º O candidato que anteriormente a data de inicio do PRM tiver 

participado e cumprido integralmente o PROVAB da partir de 2012 ou ingressado nos 

programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e 

Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação 

adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os 

seguintes critérios: 

I - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem 

concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB; II - 10% (dez por cento) nas notas 

do processo seletivo para quem concluir a programação prevista para os 2 anos do PRMGFC, 

para acesso posterior a outras especialidades. § 1º A pontuação adicional de que trata este 

artigo não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo 

edital do processo seletivo. § 2º Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 

10% o candidato que tiver iniciado programa de residência médica para o qual foi 

selecionado, utilizando tal pontuação, não podendo ser utilizada a pontuação adicional mais 

que uma vez. § 3º Para os concursos de mais de uma fase, a pontuação adicional será aplicada 

na primeira fase, após a classificação, modificando a colocação, e também nas demais fases 

dentro da mesma perspectiva. § 4º A Coordenação Nacional do PROVAB deverá publicar no 

DOU, até 60 dias após o ingresso do médico no PROVAB, o nome dos candidatos que estão 

pela primeira vez participando deste programa. § 5º Para a inscrição em processo público de 

seleção para residência médica, estarão aptos para requerer a utilização da pontuação 

adicional para ingresso no ano posterior os participantes do PROVAB que tenham os nomes 

publicados no Diário Oficial da União até o dia 30 de setembro de cada ano. § 6º A 

coordenação nacional do PROVAB publicará no Diá- rio Oficial da União (DOU), até o dia 

31 de janeiro de cada ano o nome de todos os candidatos concluintes do PROVAB, com a 

finalidade de realização da matrícula no SisCNRM pelos PRMs. § 7º Será excluído do 

Processo Seletivo o candidato advindo do PROVAB que tiver solicitado a utilização da 

pontuação adicional e não tiver o nome publicado no DOU ate 31 de janeiro de cada ano, 

como tendo avaliação final satisfatória no PROVAB. CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS 

E TRANSITÓRIAS Art. 10 O exame prático poderá ser acompanhado por observadores 

externos à Instituição que, neste caso, serão indicados pela Comissão Nacional de Residência 

Médica ou pela Comissão Estadual de Residência Médica. Art. 11 Os critérios estabelecidos 
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nesta Resolução deverão constar explicitamente do edital do processo de seleção pública de 

cada instituição. 

Art. 12 Excetuam-se o cumprimento dos art. 1º, 2º e 4º desta resolução os programas de 

residência que incorporarem, como seu processo seletivo, a avaliação prevista no art. 9º da 

Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, e no art. 36 da Resolução nº 03, de 20 de junho de 

2014, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação. Art. 13 Como 

critério de transição na implementação do previsto no art. 9º, para os processos seletivos dos 

PRMs que ocorrem a partir do segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre do ano de 

2016, as COREMEs deverão indicar, em seus editais de seleção, que os candidatos que 

queiram fazer uso da pontuação adicional apresentem o certificado de conclusão ou a 

declaração de previsão de conclusão do PROVAB, com data prevista de conclusão durante o 

ato de inscrição para o processo seletivo. Art. 14 Em caso de eventuais novos programas que 

sejam implementados, conforme o parágrafo único do art. 8º, deverão observar os mesmos 

procedimentos previstos nos § 1º e § 7º do art. 9º desta resolução. Art. 15 Revogam-se as 

Resoluções CNRM 03/2011 e 01/2014. Art. 16 Esta Resolução entra em vigor a partir da data 

de sua publicação. 

 

JESUALDO PEREIRA FARIAS 
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ANEXO III - CALENDÁRIO PARA MATRÍCULA DE MÉDICOS RESIDENTES 

 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2017 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DOU de 05/01/2017 (nº 4, Seção 1, pág. 21) 

Estabelece o Calendário, a partir de 2017, para matrícula de médicos residentes no Sistema de 

Informação da Comissão Nacional de Residência Médica e para o ingresso nos Programas de 

Residência Médica, e dá outras providências. 

A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, no uso de suas atribuições, tendo 

em vista o disposto no art. 7º, inciso III, do Decreto nº 7.562, de 15 de setembro de 2011, 

considerando que vagas em Programas de Residência Médica deixam de ser preenchidas a 

cada ano, a despeito da existência de candidatos selecionados para ocupá-las, com grande 

prejuízo na formação de especialistas no país; 

considerando que as vagas ociosas com frequência resultam de desistências de médicos 

residentes de 1º ano e formalizada no último dia do período legalmente previsto para 

matrículas em Programas de Residência Médica, geralmente em razão de matrícula em outro 

Programa de Residência Médica que tenha gerado vaga; 

considerando que a mudança de Programa de Residência no primeiro mês do curso por 

iniciativa do médico residente ocasiona prejuízo para a gestão da Residência Médica pelas 

instituições ofertantes, resolve: 

Art. 1º - Fica estabelecido, nos termos desta Resolução, o Calendário a partir de 2017 para 

matrícula de médicos residentes no Sistema de Informação da Comissão Nacional de 

Residência Médica e para o ingresso nos Programas de Residência Médica. 

Art. 2º - Todos os Programas de Residência Médica deverão iniciar suas atividades no dia 01 

(um) do mês de março e concluí-las no último dia do mês de fevereiro do ano de 

encerramento do Programa. 

Parágrafo único - Cabe à COREME da instituição ofertante realizar os ajustes nas atividades 

dos seus Programas de Residência para garantir a carga-horária mínima e os períodos de 

férias correspondentes, estabelecidas pela legislação da Residência Médica. 

Art. 3º - A matrícula dos residentes aprovados nos processos seletivos deverá ser realizada por 

cada instituição do dia 10 de fevereiro ao dia 31 de março de cada ano. 

Art. 4º - O candidato matriculado poderá ser remanejado para outro programa em que tenha 

sido aprovado em processo seletivo até o dia 15 de março. 

Art. 5º - Somente poderá matricular-se em outro Programa de Residência para o qual tenha 

sido também aprovado o candidato que formalizar a desistência do PRM em que fora 

originalmente matriculado, até o dia 15 de março. 

Art. 6º - Todos os processos seletivos para preenchimento de vagas não ocupadas em editais 

anteriores deverão estar finalizados até o dia 15 de março, com a publicação da classificação 

dos candidatos. 
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Art. 7º - Para efeitos de matrícula em Programa de Residência com pré-requisito, poderá ser 

aceita declaração de conclusão, emitida pela instituição de origem, a ser comprovada até o dia 

15 de março. 

Parágrafo único - O disposto no caput se aplica aos casos de necessidade de comprovação de 

conclusão de residência para obtenção de bonificação para ingresso em outro programa de 

residência. 

Art. 8º - O residente efetivamente matriculado no programa de Residência Médica que deixar 

de se apresentar ou de justificar sua ausência, por escrito, em até 24 horas do início do 

programa será considerado desistente, ficando a instituição autorizada a convocar, no dia 

seguinte, outro candidato aprovado, em ordem decrescente de classificação. 

Art. 9º - Em caso de remanejamento pela existência de vaga ociosa, a bolsa integral 

correspondente ao mês de março será paga pela instituição de destino. 

Art. 10 - Fica revogada a Resolução CNRM 02/2011. 

Art. 11 - Essa Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

MAURO LUIZ RABELO - Presidente da Comissão 

(*) Republicada por ter saído no DOU de 04/01/2017, seção 1, página 19, com incorreção no 

original. 
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