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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 18.448, DE 19 DE MARÇO DE 2018 - 
DESIGNAR OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA PROPOR PROJETO DE LEI SOBRE A TAXA DE 
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições legais, que lhes são conferidas pelo art. 
74, da Lei Orgânica do Município e de 
conformidade com a Lei n. 8.210, de 2010, 
RESOLVE: Art. 1º Designar os membros da 
Comissão Especial para propor Projeto de Lei sobre 
a taxa de manejo dos resíduos sólidos, conforme 
segue: §1º Representantes do Poder Legislativo 
Municipal: a) Titular 1: Edinon Manoel da Rosa; b) 
Titular 2: Marcos José de Abreu. §2º 
Representantes de entidades comunitárias, com 
CNPJ constituídas: I - Conselho de 
Desenvolvimento do Norte da Ilha – CODENI: a) 
Titular: Otávio Ferrari Filho. II - Conselho de 
Desenvolvimento do Leste da Ilha – CODELI: a) 
Titular: Saula Correa Afonso; III - Conselho de 
Desenvolvimento do Centro da Ilha – CODECEN: a) 
Titular: Ana Maria Neri; IV - Conselho de 
Desenvolvimento do Continente – CODECON: a) 
Titular: Dalton Malucelli; V - Conselho de 
Desenvolvimento do Sul – CODESUL: a) Titular: 
Sandra Raimundo; b) Suplente: André Luiz. §3º 
Representantes entidades representativas do setor 
produtivo, com CNPJ constituídas: I - Sindicato da 
Indústria da Construção Civil da Grande 
Florianópolis – SINDUSCON: a) Titular: Hélio Cesar 
Bairros; b) Suplente: - Carlos Berenhauser Leite. II - 
Associação Catarinense dos Supermercados – 
ACATS: a) Titular: Regina Céli Teixeira Reis Almeida 
de Queiroz; b) Suplente: Antônio Carlos Poletini. III 

- Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL: a) Titular: 
Hélio da Silva Leite; b) Suplente: Antônio Marius 
Zuccarelli Bagnati. IV - Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes em Santa Catarina – 
ABRASEL: a) Titular: Raphael Dabdad; b) Suplente: 
Yone Araújo Teixeira. V - Associação Comercial e 
Industrial de Florianópolis – ACIF: a) Titular: André 
Luiz Montagna Rosa; b) Suplente: Rodrigo Berthier. 
§4º Representantes do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico: a) Titular 1: Albertina da Silva 
de Souza; b) Titular 2: Tatiana da Gama Cunha. Art. 
2º O mandato dos representantes da presente 
Comissão será válido até a o prazo previsto no 
Decreto 18.353, de 2018. Art. 3º Fica definido o dia 
26 de março, às 10h00, no gabinete do Prefeito 
Municipal a primeira reunião da Comissão, com 
objetivo definir o Coordenador e a agenda de 
trabalho. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 19 de 
março de 2018. GEAN MARQUES LOUREIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL; FILIPE MELLO - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N.º 01013/2018 - O Secretário 
Municipal da Administração, no uso de suas 
atribuições, e de acordo com o Artigo 23, inciso II 
da letra “a” da Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis e Decreto 11.359 de 11 de março de 
2013, Resolve: Art. 1º - Retificar de acordo com o 
Artigo 8º inciso I e Artigo 9º da Lei Complementar 
CMF nº 063/2003, de 23 de outubro de 2003, a 
Portaria de Nomeação n.º 00406/2018, publicada 
no Diário Oficial do Município nº 2109, de 
17/01/2018, de Lucas dos Santos Ferreira, 
conforme o que segue: Onde se lê: Cargo de 1306 
Professor V – 9905-Geografia. Leia-se: Cargo de 
1307 Professor VI – 9905-Geografia. Art. 2º - Esta 
Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 15 de março de 2018. Everson Mendes - 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 01015/2018, DE 16 DE MARÇO DE 
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e com base no Decreto 11.374/2013, 
resolve: Art. 1° DISPENSAR, a partir de 01 de abril 
de 2018, da designação concedida por intermédio 
da Portaria nº 0597/2017, a servidora RAMONA 
SANT’ANA MAGGI MORAES, matrícula n° 26.646-9, 
da função gratificada de Coordenadora de Unidade 
Local de Saúde – ULS Saco Grande padrao FG-ULS, 
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na Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º  
DESIGNAR, a servidora KEILA MAURA DE SOUZA, 
matrícula 34.667-5, para a função gratificada de 
Coordenadora de Unidade Local de Saúde – ULS 
Saco Grande padrao FG-ULS, na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir de 01 de abril de 2018. 
EVERSON MENDES - Secretário Municipal da 
Administração.  

PORTARIA Nº 01016/2018, DE 16 DE MARÇO DE 
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e com base no Decreto 11.374/2013, 
resolve: Art. 1° DISPENSAR, a partir de 01 de abril 
de 2018, da designação concedida por intermédio 
da Portaria nº 0597/2017, a servidora JUANNA 
GABRIELA RONSEIN, matrícula n° 27.542-5, da 
função gratificada de Coordenadora de Unidade 
Local de Saúde – ULS Trindade padrao FG-ULS, na 
Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º  DESIGNAR, 
a servidora RAMONA SANT’ANA MAGGI DE 
MORAES, matrícula 26.646-9, para a função 
gratificada de Coordenadora de Unidade Local de 
Saúde – ULS Trindade padrao FG-ULS, na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir de 01 de abril de 2018. 
EVERSON MENDES Secretário Municipal da 
Administração.  

PORTARIA Nº 01018/2018 - O SECRETÁRIO 
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 CAPEMISA 
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº. 08.602.745/0001-32, 
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, planos de 
previdência e empréstimos. Art. 2º Revogar a 
Portaria nº 00900/2018, de 01 de março de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Município de 
Florianópolis no dia 05 de março de 2018. Art. 3º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Município. Florianópolis, 19 de março de 2018. 
EVERSON MENDES Secretário Municipal de 
Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PARECER Nº 20/2017 -  Objeto: Resolução que fixa 
normas para a Educação Infantil no âmbito do 
Sistema Municipal de Ensino do Município de 
Florianópolis, Santa Catarina. A presente Resolução 
tem por objetivo normatizar e adequar-se às leis 
vigentes referentes à matéria, no que tange à 
qualificação da educação ofertada nas Unidades 
Educativas Municipais da Educação Infantil, 
contribuindo através dos seus dispositivos para sua 
efetivação como primeira etapa da Educação 
Básica. (CONSULTAR ANEXO AO FINAL DESTA 
EDIÇÃO) 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 - 
Fixa normas para a Educação Infantil no âmbito do 
Sistema Municipal de Ensino do Município de 
Florianópolis, Santa Catarina. O Conselho 
Municipal de Educação de Florianópolis, com 
fundamento no Art.11, inciso III, da Lei Federal nº 
9394, de 23 de dezembro de 1996, no uso de suas 
atribuições, conforme Art. 2º, inciso II, da Lei 
Municipal nº 7503, de 19 de dezembro de 2007, do 
Plano Municipal de Educação, Lei Complementar 
nº 546, de 12 de janeiro de 2016, da Resolução do 
Conselho Nacional de Educação nº 05 de 17 de 
dezembro de 2009, e tendo em vista o Parecer 
CME nº 20/2017, resolve: CAPITULO I - DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL. SEÇÃO I - DO DIREITO, DOS 
PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Art. 1º 
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, tem por finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 5 (cinco) anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da 
comunidade. Art. 2º É obrigatória a matrícula de 
crianças que completam 4 (quatro) anos de idade 
até o dia 31 de março do ano em que iniciar a 
frequência na Educação Infantil. § 1° As crianças 
que completam 6 (seis) anos de idade após o dia 31 
de março devem permanecer na Educação Infantil. 
§ 2° A criança não poderá estar matriculada na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 
forma concomitante. Art. 3º A matrícula na 
Educação Infantil em creche, das crianças de até 3 
(três) anos de idade, é facultativa às famílias e sua 
oferta deverá ser ampliada pelo sistema de ensino 
em consonância com o Plano Municipal de 
Educação. Art. 4º A Educação Infantil, composta 
por creches e pré-escolas caracterizam-se como 
espaços institucionais não domésticos, ofertada em 
estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de zero 
a cinco anos de idade no período diurno, em 
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jornada integral ou parcial, regulado e 
supervisionado pelos órgãos competentes do 
Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis. Art. 
5º A Educação Infantil será organizada de acordo 
com as seguintes regras comuns: I - avaliação 
mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 
ao ensino fundamental; II - carga horária mínima 
anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 
educativo; III - atendimento à criança de, no 
mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 
parcial e de 7 (sete) horas diárias para jornada 
integral; IV - controle de frequência pela instituição 
de educação pré-escolar, exigida a frequência 
mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas; V - expedição de documentação pedagógica 
que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
SEÇÃO II - DA IDENTIFICAÇÃO E DAS INSTITUIÇÕES. 
Art. 6º A Educação Infantil será ofertada em: I – 
Creches, ou entidades equivalentes, para crianças 
de até 3 (três) anos de idade. II – Pré-escolas, para 
crianças de 4 (quatro) a 5(cinco) anos de idade. Art. 
7º As instituições de Educação Infantil classificam-
se nas seguintes categorias administrativas: I – 
Públicas, assim entendidas as criadas ou 
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público Municipal. II – Privadas, assim entendidas 
as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado, podendo ser: 
a)Particulares em sentido estrito, assim entendidas 
as que são instituídas e mantidas por uma ou mais 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 
não apresentam as características dos incisos 
abaixo. b) Comunitárias, assim entendidas as que 
são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que 
incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade. c) Confessionais, 
assim entendidas as que são instituídas por grupos 
de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas que atendam à orientação confessional e 
ideologia específica e ao disposto no inciso 
anterior. d)Filantrópicas, sem fins econômicos, na 
forma da Lei.  SEÇÃO III - DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA. Art. 8º As propostas pedagógicas da 
Educação Infantil devem respeitar os seguintes 
princípios: I – Éticos: da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturas, identidades e singularidades. II – Políticos: 
dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. III – 
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais. Art. 
9º Compete às Instituições de Educação Infantil 
elaborar e executar sua proposta pedagógica, 
respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, a Lei do Sistema 
Municipal de Ensino de Florianópolis e a Resolução 
do Conselho Municipal de Educação de 
Florianópolis que fixa normas para a elaboração do 
Projeto Político Pedagógico e do Regimento 
Interno das Instituições de Educação integrantes 
do Sistema Municipal de Ensino do Município de 
Florianópolis. Parágrafo único. Na elaboração e 
execução da proposta pedagógica será assegurado 
à instituição de Educação Infantil o respeito aos 
princípios do pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas. Art. 10 A proposta pedagógica das 
Instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir a todas as crianças o acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação 
de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à 
saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à 
interação com outras crianças. Parágrafo único. As 
Instituições de Educação Infantil do Sistema 
Municipal de Ensino de Florianópolis, por meio de 
ações compartilhadas entre Educação, Saúde e 
Assistência Social, devem garantir o atendimento 
educacional especializado gratuito às crianças com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. Art. 11. As práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular da Educação 
Infantil devem ter como eixos norteadores as 
interações e as brincadeiras. Art. 12. As Instituições 
de Educação Infantil devem criar procedimentos 
para acompanhamento do trabalho pedagógico e 
para a avaliação do desenvolvimento e da 
aprendizagem das crianças, sem objetivo de 
seleção, promoção ou classificação. Art.13. Na 
transição para o Ensino Fundamental, a proposta 
pedagógica deve prever formas para garantir a 
continuidade no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação de 
conteúdos que serão trabalhados no Ensino 
Fundamental. Art. 14. A relação do número de 
crianças e profissionais não poderá exceder a 
seguinte tabela: 

Faixa etária Nº de crianças Professor Auxiliar de sala 

0 até  2 anos até 15 1 (um) 1 (um)  

de  2 até  3 
anos 

até 08 1 (um) --- 

de 09 até 15 1 (um) 1 (um) 
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de 3 até 4 
anos 

até 10 1 (um) --- 

de 11 até 20 1 (um) 1 (um) 

de  4 até 6 
anos 

até 15 1 (um) --- 

de 16 até 25 1 (um) 1 (um) 

Parágrafo único. Havendo agrupamento de 
crianças de diferentes faixas etárias, tanto a 
relação adulto/crianças quanto o número de 
crianças por grupo, devem respeitar o número 
máximo de crianças da faixa etária predominante, 
ou seja, 50% mais 1(um). CAPÍTULO II - DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Art. 15. As 
Instituições de Educação Infantil terão em seu 
quadro profissional equipe administrativa, equipe 
pedagógica, equipe de docentes e demais 
profissionais.  Parágrafo único. Por demais 
profissionais entende-se o quadro compreendido 
por auxiliar de sala, cozinheiras e serviços gerais. 
Art. 16. A formação de docentes para atuar na 
Educação Infantil far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura em Pedagogia, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil a 
oferecida em nível médio na modalidade normal. 
Art. 17. A formação de profissionais da educação 
para direção, coordenação pedagógica e 
supervisão na Educação Infantil, deverá ser 
licenciatura na área da educação, 
preferencialmente, Pedagogia, ou em nível de pós-
graduação na área da educação. Art. 18. A 
formação para o segundo profissional, o auxiliar de 
sala, deverá ser no mínimo em nível médio. 
Parágrafo único. Compete ao sistema de ensino a 
oferta de formação específica, na modalidade 
continuada, para que o profissional auxiliar de sala 
adquira os conhecimentos básicos para atuar com 
crianças de 0 a 5 anos. Art. 19. Além destes 
profissionais, a instituição poderá ainda conter em 
seu corpo docente profissionais de áreas 
específicas, para os quais a formação mínima 
exigida será em nível de Licenciatura. Art. 20. O 
sistema de ensino e as instituições educativas 
devem propor programas de formação continuada 
para todos os profissionais da educação. Parágrafo 
único.  Por formação continuada entendem-se os 
processos formativos constituídos coletivamente, 
na modalidade presencial ou à distância, 
envolvendo ações de pesquisa, extensão, reuniões 
pedagógicas, grupos de estudo, cursos, palestras, 
oficinas. CAPÍTULO III - DO ESPAÇO, DAS 
INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS. Art. 21. Os 
espaços internos e externos deverão respeitar as 
necessidades e as características das crianças de 
até 5 (cinco) anos de modo a favorecer suas 
especificidades etárias, suas diferentes linguagens 

e suas experiências sócio-culturais. Art. 22. Nas 
instituições que ofertem outras etapas da 
Educação Básica, devem-se assegurar espaços de 
uso exclusivo das crianças da Educação Infantil. 
Parágrafo único. Outros espaços tais como, áreas 
externas e cobertas, poderão ser compartilhados, 
desde que garantidas condições de segurança das 
crianças. Art. 23. O imóvel destinado à Educação 
Infantil deve estar adequado ao fim a que se 
destina, atender às normas e especificações 
técnicas da legislação pertinente em vigor, quanto 
à localização, acessibilidade, segurança, 
salubridade e saneamento, em observância à 
legislação vigente. §1° É de responsabilidade da 
mantenedora buscar a aprovação e a atualização 
dos alvarás dos imóveis destinados aos 
estabelecimentos de Educação Infantil,  junto ao 
Corpo de Bombeiros e à Vigilância Sanitária. §2° É 
vedado o compartilhamento das dependências das 
Instituições de Educação Infantil com domicílio 
residencial ou estabelecimento comercial. Art. 24. 
A estrutura dos espaços internos das Instituições 
de Educação Infantil, nos termos do artigo 23, 
deverá garantir a acessibilidade de todas as 
crianças e ser composta de: I – salas referência, 
exclusivas para as crianças, com a proporção 
mínima de 1,30m² (um metro e trinta quadrado) 
por criança, garantindo o número máximo de 
crianças por grupo, conforme disposto no artigo 
14, com iluminação natural e ventilação direta, em 
condições de conforto que garantam visibilidade 
para o ambiente externo, com vidros lisos e, 
prioritariamente, peitoril de acordo com a altura 
das crianças garantindo segurança e portas que 
possibilitem a integração com a área externa; II – 
banheiros para as crianças próximos às salas 
referência, em quantidade suficiente para o 
atendimento, sendo que ao menos 1 (um) seja 
acessível conforme a Norma da ABNT, que 
disponha de instalações sanitárias completas, 
adequadas às faixas etárias das crianças atendidas. 
III – mobiliário adequado à faixa etária das 
crianças, favorecendo o desenvolvimento da 
autonomia e dos movimentos amplos; IV – 
equipamentos: livros, brinquedos, jogos, parque e 
materiais pedagógicos adequados às 
especificidades da faixa etária, às diferentes 
linguagens das crianças de acordo com suas 
necessidades e seus repertórios culturais e em 
quantidade suficiente;  V – área de serviço e de 
alimentação prevendo, cozinha e áreas de apoio, 
tais como refeitório, despensa geral, despensa fria, 
áreas de recebimento e pesagem de alimentos e 
cômodo de gás, que atendam às exigências de 
saúde, higiene e segurança, nos casos de oferta de 
alimentação; VI – sala para professores, que deve 
contar com equipamentos e mobiliários como 
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computador e impressora, mesa para reunião, 
cadeiras, livros didáticos e paradidáticos, armários 
individualizados e bancada de apoio; VII – espaços 
para recepção e administração devem ser 
compostos sempre que possível, com computador 
e impressora, mesa e cadeira, arquivos e telefone; 
VIII – sala para coordenação pedagógica, se 
possível, com computador e impressora, mesa para 
reunião e cadeiras; IX – banheiros com instalações 
sanitárias completas e acessíveis para uso exclusivo 
de adultos; X – área de serviço e/ou lavanderia, 
sempre que possível, com acesso independente, 
devidamente equipada, dispondo de tanque, 
máquina de lavar e secadora, e prevista uma área, 
externa e interna, para secagem de roupa; XI – 
depósito de lixo, situado em local desimpedido, de 
fácil acesso à coleta, isolado de áreas de maior 
circulação, sem ligação direta com as 
dependências, tais como cozinha, despensa, salas 
referência, pátio coberto, refeitório e que não 
permita o acesso das crianças; XII – todas as 
Instituições de Educação Infantil deverão ter 
acesso à Internet.  Art. 25. A instituição que 
atender crianças de 0 (zero) a 2 (dois) anos de 
idade deverá dispor de espaço próprio para essa 
faixa etária, que possua: I – ambiente adequado 
para repouso; II – espaço com área livre com piso 
adequado para movimentação; III – mobiliário, 
equipamentos, material e brinquedos adequados à 
faixa etária; IV – espaço para banho de sol; V – 
banheira e/ou duchas e bancada para troca de 
fraldas, com lavatório; VI – armários/prateleiras 
para guardar os materiais de higiene de uso 
individual das crianças. Art. 26. As áreas externas 
devem ser ensolaradas e sombreadas, 
contemplando brinquedos de parque e pisos 
variados, idealmente prevendo a implantação de 
área verde, que pode contar com pomar, horta e 
jardim. CAPÍTULO IV - CRIAÇÃO, CREDENCIAMENTO 
E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E 
TRAMITAÇÃO - SEÇÃO I - DA CRIAÇÃO. Art. 27. 
Entende-se por criação o ato próprio pelo qual o 
mantenedor formaliza a intenção de criar e manter 
uma Instituição de Educação Infantil e se 
compromete a sujeitar seu funcionamento em 
conformidade com a legislação vigente. §1º O ato 
de criação efetiva-se, para as Instituições de 
Educação Infantil, mantidas pelo Poder Público, por 
Decreto Municipal e, para as mantidas pela 
iniciativa Privada, por manifestação expressa do 
mantenedor em Contrato Social ou Estatuto, com 
registro na Junta Comercial e CNPJ. §2º O ato de 
criação a que se refere este artigo não autoriza o 
funcionamento da instituição. SEÇÃO II - DO 
CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO E TRAMITAÇÃO. Art. 28. O 
credenciamento consiste no ato de certificação do 

Poder Público, cuja edição vincula o 
estabelecimento de ensino ao Sistema Municipal 
de Ensino, com vistas à habilitação legal para a 
oferta da Educação Infantil. Art. 29. A Autorização 
de Funcionamento é o ato pelo qual o Conselho 
Municipal de Educação habilita o funcionamento 
da Instituição de Educação Infantil, quando 
atendidas as disposições legais pertinentes. §1º A 
Instituição de Educação Infantil só poderá 
funcionar mediante Portaria de Autorização para 
Funcionamento, expedida e publicada pela 
Secretaria Municipal de Educação. §2° O Conselho 
Municipal de Educação, sempre que identificar o 
funcionamento de Instituição de Educação Infantil 
sem a devida autorização, formalizará a denúncia à 
autoridade respectiva e competente, para as 
providências determinadas por esta Resolução. Art. 
30. A solicitação de credenciamento será 
acompanhada do primeiro pedido de autorização. 
§1° Para as instituições privadas o processo se 
inicia com cadastro no Sistema Geral de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Pró-
cidadão. §2° Para as instituições públicas, o 
processo inicia-se no âmbito interno da Secretaria 
Municipal de Educação com o cadastramento no 
Sistema Geral de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Florianópolis no Pró-cidadão. §3° O Conselho 
Municipal de Educação poderá, a partir do parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Educação, 
designar conselheiros para verificar in loco o 
cumprimento dos requisitos legais à concessão da 
autorização de funcionamento. Art. 31. O Processo 
para autorização de funcionamento das 
Instituições Privadas será instruído com os 
seguintes documentos: I – requerimento dirigido à 
Presidência do Conselho Municipal de Educação, 
subscrito pelo representante legal da entidade 
mantenedora, contendo a identificação da 
Instituição de Educação Infantil e respectivo 
endereço; II - registro da entidade mantenedora no 
Cartório de Títulos e Documentos ou Junta 
Comercial; III – cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica; IV – a documentação relativa à 
regularidade econômico-financeira consistirá na 
apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social 
ou as integralizações das cotas constantes no 
Contrato Social, que comprovem a boa situação 
financeira da mantenedora; certidão negativa de 
falência ou concordata fornecida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica; V – planta baixa ou 
croqui dos espaços e memorial descritivo das 
instalações físicas, mobiliários, equipamentos e 
materiais pedagógicos; VI – comprovação das 
condições de acessibilidade nos termos da 
legislação vigente; VII – quadro demonstrativo de 
pessoal relacionando: equipe técnica pedagógica, 
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equipe técnica administrativa, corpo docente e 
demais profissionais da instituição, informando as 
habilitações e/ou níveis de escolaridades; VIII – 
comprovantes de habilitação da direção, da equipe 
técnica pedagógica e do corpo docente, 
respeitando a legislação vigente; IX – revisão e/ou 
declaração, conforme o caso, da capacidade 
máxima de matrículas, para cada faixa etária; X – 
cópia do Projeto Político Pedagógico e Regimento 
Interno nos termos da legislação vigente. Art. 32. O 
Processo para a autorização de funcionamento das 
Instituições Públicas será instruído com os 
seguintes documentos: I – requerimento dirigido à 
Presidência do Conselho Municipal de Educação, 
subscrito pelo representante legal da entidade 
mantenedora, contendo a identificação da 
Instituição de Educação Infantil e respectivo 
endereço; II – cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
III – decreto de Criação da Instituição de Educação; 
IV- planta baixa ou croqui dos espaços e memorial 
descritivo das instalações físicas, mobiliários, 
equipamentos e materiais pedagógicos; V – 
comprovação das condições de acessibilidade nos 
termos da legislação vigente; VI – quadro 
demonstrativo de pessoal relacionando: equipe 
técnica pedagógica, equipe técnica administrativa, 
corpo docente e demais profissionais da 
Instituição, informando as habilitações e/ou níveis 
de escolaridade;  VII – previsão e/ou declaração, 
conforme o caso, da capacidade máxima de 
matrículas, para cada faixa etária; VIII – cópia do 
Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno 
nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. 
A comprovação de habilitação da direção, da 
equipe técnica pedagógica e do corpo docente, na 
rede pública municipal, ocorre na ocasião do 
concurso público, respeitando a legislação vigente. 
Art. 33. Após a tramitação nas instâncias 
competentes, o Processo de Credenciamento e 
Autorização seguirá à Secretaria Municipal de 
Educação. § 1º Recebido na Secretaria Municipal 
de Educação, esta terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período, para encaminhar o 
processo completo e devidamente saneado caso 
haja pendência, nos termos do artigo 32, já com 
parecer técnico ao Conselho Municipal de 
Educação. § 2º O Conselho Municipal de Educação, 
após o recebimento dos autos, terá o prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogável por igual período, para 
encaminhar Parecer Conclusivo à Secretaria 
Municipal de Educação, que deverá expedir e 
publicar a Portaria de Autorização para o 
Funcionamento em Diário Oficial do Município. § 
3º O cumprimento dos prazos estabelecidos nos 
parágrafos antecedentes ficam condicionados ao 
respeito ao período de recesso e férias, 
oficialmente decretados pelo Poder Público. 

CAPÍTULO V - DA SUPERVISÃO. Art. 34. A 
supervisão, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação, mediante seus próprios 
critérios, compreende a avaliação sistemática do 
funcionamento da Instituição de Educação Infantil, 
na perspectiva de aprimoramento do processo 
educacional considerando o cumprimento da 
legislação vigente. Art. 35. O não atendimento da 
legislação educacional vigente ou a ocorrência de 
irregularidades nas Instituições, constatadas 
através de supervisão, ocasionará, por parte da 
Secretaria Municipal de Educação, os 
procedimentos cabíveis. Art. 36. A inobservância às 
medidas aplicadas no artigo anterior ensejará 
instauração de processo administrativo por parte 
da Secretaria Municipal de Educação, assegurando 
o direito de ampla defesa ao mantenedor da 
instituição. Art. 37. Cumpridos os devidos trâmites 
legais, o Conselho Municipal de Educação 
submeterá a análise do processo e se pronunciará 
através de Parecer indicativo de: I – suspensão 
temporária de autorização de funcionamento da 
instituição; II – revogação da autorização de 
funcionamento. Parágrafo único. O Conselho 
Municipal de Educação deverá comunicar ao 
Ministério Público os casos de instituições com 
funcionamento irregular. CAPITULO VI - DO 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, DA MUDANÇA 
DE MANTENEDORA, DE SEDE E DENOMINAÇÃO. 
Art. 38. O encerramento das atividades da etapa de 
Educação Infantil constitui processo que culmina 
com a publicação do ato de encerramento de 
atividades. §1º O encerramento das atividades de 
Instituições que oferecem somente Educação 
Infantil constitui encerramento total das 
atividades. §2º O encerramento das atividades da 
etapa de Educação Infantil em Instituições que 
oferecem outra(s) etapa(s) da Educação Básica 
constitui encerramento parcial das atividades. Art. 
39. O encerramento de atividades por iniciativa da 
própria Instituição inicia-se com o requerimento à 
Secretaria Municipal de Educação, firmado pelo 
Representante Legal da entidade mantenedora, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias à 
data pretendida para o encerramento das 
atividades. Art. 40. O encerramento de atividades 
por iniciativa do Poder Público será aplicado pelo 
Secretário Municipal de Educação, mediante 
parecer aprovado pela Plenária do Conselho 
Municipal de Educação. Parágrafo único.  O parecer 
referido no caput deste artigo tomará por base as 
informações contidas no parecer aprovado, 
exarado por comissão especialmente constituída 
para essa finalidade, nos termos do regimento 
interno. Art. 41. O Conselho Municipal de Educação 
encaminhará parecer referente ao encerramento 
das atividades da Instituição à Secretaria Municipal 
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de Educação para as providências cabíveis. Art. 42. 
A mudança de mantenedor (a), denominação e/ou 
sede, das Instituições privadas deverão ser 
submetidas à apreciação do Conselho Municipal de 
Educação, através de processo, assim instruído: I – 
quanto à mudança de mantenedor (a), atender ao 
disposto nos incisos I, II, III, IV e X do Art. 31 da 
presente Resolução; II – quanto à mudança de 
denominação, atender ao disposto nos incisos I e III 
do Art. 31 da presente Resolução; III – quanto à 
mudança de sede o(a) mantenedor(a) deverá 
atender o disposto no Art. 31 da presente 
Resolução. Art. 43. A mudança de denominação 
e/ou sede, das Instituições públicas, deverá ser 
submetida à apreciação do Conselho Municipal de 
Educação, através de processo, assim instruído: I – 
quanto à mudança de denominação, atender ao 
disposto nos incisos I, II e III do Art. 32 da presente 
Resolução; II – quanto à mudança de sede o(a) 
mantenedor(a) deverá atender o disposto no Art. 
32 da presente Resolução. CAPÍTULO VII - DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. Art. 44. As 
Instituições de Educação Infantil públicas e 
privadas em funcionamento deverão ajustar-se às 
disposições desta Resolução. Parágrafo único. Os 
órgãos executivos do Sistema conjugarão esforços, 
junto às diferentes instâncias municipais envolvidas 
no atendimento à criança de zero a cinco anos, 
visando à integração das Instituições de Educação 
Infantil ao Sistema Municipal de Ensino. Art. 45. A 
Secretaria Municipal de Educação poderá baixar 
instruções complementares necessárias ao 
cumprimento desta Resolução. Art. 46. Os casos 
omissos serão resolvidos em Sessão Plenária do 
Conselho Municipal de Educação. Art. 47. A 
presente Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Município, 
revogando-se as disposições contrárias, 
especialmente a Resolução CME nº 01/2009. Maria 
de Jesus Lucena Barros Conte - Presidenta do 
Conselho Municipal de Educação de Florianópolis. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/SMI/2018 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento emergencial de pré-moldados 
de concreto destinados a recuperação de via 
danificadas em decorrência de chuvas. Modalidade 
da Licitação: Termo de Dispensa de Licitação nº 
121/SMA/DSLC/2018; Contratada: SANEAMENTO 
PRÉ-MOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
EPP. Valor: O valor total do presente contrato é de 
R$ 79.881,00 (setenta e nove mil oitocentos e 

oitenta e um reais); Vigência: Este contrato terá 
vigência será de 180 (Cento e oitenta) dias 
improrrogáveis, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo unilateralmente pelo CONTRATANTE. 
Assinaturas: Roberto Carlos Garcia, Secretário 
Municipal da Infraestrutura, e pela empresa a Sra. 
Ivanaldo Assis de Araújo 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N.º 112/SMA/DSLC/2018 - 
Objeto: Registro de preços para o fornecimento de 
concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), 
visando atendimento das demandas de 
manutenção viária do Município. Entrega dos 
Envelopes: até às 13h45min do dia 06/04/2018. 
Abertura da Sessão: a partir das 14h00min do dia 
06/04/2018. Local: Secretaria Municipal da 
Administração - Rua: Conselheiro Mafra, 656, 
Edifício Aldo Beck, 3º andar, Centro, 
Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser 
consultado e retirado na Internet, 
no endereço www.pmf.sc.gov.br 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
155/SMA/DSLC/2018 - Contratado: Pavicon 
Construções Ltda. CNPJ: 00.122.311/0001-23. 
Objeto: Contratação emergencial de empresa 
especializada para recuperação de drenagem e 
pavimentação – região leste insular. Vigência do 
contrato: 180 (cento e oitenta) dias, 
improrrogáveis. Valor: R$ 626.930,50 (seiscentos e 
vinte e seis mil, novecentos e trinta reais e 
cinquenta centavos). Fundamento legal: art. 24, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA  

PORTARIA N.º 001/2018 – O Secretario de 
Transporte e Mobilidade Urbana do Município de 
Florianópolis, no uso das atribuições lhe confere o 
artigo 82, do inciso I, da Lei Orgânica do Município, 
conforme o artigo 40 do Decreto n.º 17.361/2017, 
que regulamenta as parcerias entre o Município de 
Florianópolis e as Organizações da Sociedade Civil, 
para consecução de finalidades de interesse 
público e reciproco, mediante a execução de 
projetos e atividades previamente estabelecidos 
em plano de trabalho, nos termos das Leis Federais 
n.º 13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e do Decreto 
Federal n.º 8.726, de 2016, RESOLVE: Art. 1º. 
Designar como membros não remunerados Maria 
Madalena Barbosa, matrícula n.º 13562-3, Maurílio 
Rosa, matrícula n.º 6800-6, Simone Torres, 
matrícula n.º 11666-1, Mateus Henrique Oliveira 
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de Souza, matrícula n.º 40373-3, para Comporem a 
Comissão de Monitoramento e Avaliação da 
Prestação de contas do Termo de Colaboração n.º 
001/PMF/SMTMU/GAB/2017, firmado entre a 
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade 
Urbana (SMTMU) e a Associação Florianopolitana 
de Deficientes Físicos (AFLODEF); Termo este 
firmado após a realização do Acordo de 
Cooperação Técnica n.º 002/2017, celebrado entre 
o Município de Florianópolis, a SMTMU, a AFLODEF 
e o Consórcio Fênix, “Serviço Porta a Porta”.Art. 2º. 
A Presidência da Comissão ficará sob a 
responsabilidade do Senhor Maurilio Rosa. Art. 3º. 
A Presente Portaria será publicada no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Florianópolis e tem 
seus efeitos com data retroativa a partir de 22 de 
novembro de 2017. Marcelo Roberto da silva - 
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade 
Urbana 

PORTARIA N.º 002/2018 – O Secretario de 
Transporte e Mobilidade Urbana do Município de 
Florianópolis, no uso das atribuições lhe confere o 
artigo 82, do inciso I, da Lei Orgânica do Município, 
e conforme o artigo 39 do Decreto n.º 
17.361/2017, que regulamenta as parcerias entre o 
Município de Florianópolis e as Organizações da 
Sociedade Civil, para consecução de finalidades de 
interesse público e reciproco, mediante a execução 
de projetos e atividades previamente estabelecidos 
em plano de trabalho, nos termos das Leis Federais 
n.º 13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e do Decreto 
Federal n.º 8.726, de 2016, RESOLVE: Art. 1º. 
Designar como membro não remunerado, Leo 
Passos Nunes, Matrícula n.º 39969-8, para GESTOR 
DO TERMO DE PARCERIA do Termo de Colaboração 
n.º 001/PMF/SMTMU/GAB/2017, firmado entre a 
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade 
Urbana (SMTMU) e a Associação Florianopolitana 
de Deficientes Físicos (AFLODEF); Termo este 
firmado após a realização do Acordo de 
Cooperação Técnica n.º 002/2017, celebrado entre 
o Município de Florianópolis, a SMTMU, a AFLODEF 
e o Consórcio Fênix, “Serviço Porta a Porta”. Art. 
2º. A Presente Portaria será publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis e 
tem seus efeitos com data retroativa a partir de 22 
de novembro de 2017 - Marcelo Roberto da silva - 
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade 
Urbana 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
147/FMS/2014 – PMF X TRIPLICE CONSULTORIA E 

SERVIÇOS LTDA. – A Cláusula Sexta do Contrato 
original continua subsistindo em todos os seus 
termos e condições, prorrogando-se apenas o 
prazo de vigência que continua por tempo 
determinado, com início em 12 de fevereiro de 
2018 e término em 11 de fevereiro de 2019, com 
fundamento no art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
no Parecer nº 21/PGM/GAP/2018 da Procuradoria 
Geral do Município e na Deliberação nº 1353/2018 
do Comitê Gestor de Governo, partes integrantes 
deste Termo Aditivo. Assinaturas: Sr. Carlos Alberto 
Justo da Silva, Ordenador do Fundo Municipal de 
Saúde, e pela empresa o Sr. José Carlos Zanini 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

ESPORTES 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 600/FME/2017– 
Objeto do pregão: contratação de empresa para o 
fornecimento material de expediente. Modalidade 
da Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 242/SMA/DSLC/2017; Contratada: 
HAMILTON MACHADO - ME. Valor: O valor da 
presente ATA é de R$ 391,60 (Trezentos e noventa 
e um reais e sessenta centavos); Vigência: O prazo 
de vigência da presente ATA será de 12 (doze) 
meses, contado a partir da data da publicação da 
respectiva Ata. Assinaturas: Sr. Maycon Cassemiro 
Oliveira, Superintendente da Fundação Municipal 
de Esporte, e pela empresa o Sr. Hamilton 
Machado 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 048/2018 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Nº 618/2017 e 
pelo Decreto Municipal Nº 17799/2017, RESOLVE: 
Art. 1º - Criar comissão para estudar e elaborar as 
proposições necessárias à Minuta do “Contrato de 
Concessão Administrativa da Prestação dos 
Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos no Município de Florianópolis/SC” 
a ser celebrado entre a Comcap e a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis. Art. 2º - Determinar 
que a Comissão será consituída dos empregados: 
Wilson Cancian Lopes – matr. 471; • Jorge David 
Pacheco – matr. 1057 • Tânia da Silva Homem – 
matr. 1197; • Flávia Vieira Guimarães Orofino – 
matr. 2032; • Bruno Vieira Luiz – matr. 6355; • 
Karina da Silva de Souza – 6838; • Daiana Andréia 
Bastezini – matr. 7526; • Gustavo Panicali – matr. 
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7968; Art. 3º - Definir que as reuniões serão 
realizadas nas terças-feiras das 14h às 16h, na Sala 
de Treinamento da Sede da Comcap, no Estreito. 
Art. 4º - Definir que a primeira reunião de trabalho 
ocorrerá no dia 20 de março de 2018. Art. 4º - Fixar 
a vigência desta Portaria a partir do dia de sua 
publicação. Florianópolis, 16 de março de 2018. 
Carlos Alberto Martins Diretor Presidente 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N.º 160/SMA/DSLC/2018 - 
Objeto: Registro de preços para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
desinstalação, retirada de aparelhos de ar 
condicionado do Instituto de Previdência de 
Florianópolis (IPREF). Entrega dos Envelopes: até 
às 13h45min do dia 04/04/2018. Abertura da 
Sessão: a partir das 14h00min do dia 04/04/2018. 
Local: Secretaria Municipal da Administração - Rua: 
Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º 
andar, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo 
poderá ser consultado e retirado na Internet, 
no endereço www.pmf.sc.gov.br 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 

URBANO DE FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 007/2018 - O Superintendente do 
Instituto de 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. 1º   Designar os 
servidores Cleide Gonçalves Cabral Locks, matrícula 
41353-4, Idalicio Francisco Silveira, matrícula 
41351-8, Olga Teresinha Rabelo, matrícula 41346 – 
1 e Marco Antonio de A. Ramos matrícula 41368-2, 
para compor a comissão de avaliação especial de 
Desempenho – Estágio Probatório, para o exercício 
de 2018. Art. 2º      Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura. Florianópolis, 16 de março 
de 2018. Ildo Raimundo Rosa. Superintendente do 
IPUF. 
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PROCEDÊNCIA - Comissão de Educação Infantil 
 

OBJETO - Resolução que fixa normas para a Educação Infantil no 
âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Município de 
Florianópolis, Santa Catarina. 

 
PROCESSO - PCME nº 10/2017 
 

                                                                  PARECER: Nº 20/2017 
APROVADO EM: 04/10/2017 

 
 
 
 
I – HISTÓRICO 
 
 

Desde que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, 

de 23 de dezembro de 1996, regulamentou a educação infantil como primeira etapa 

da educação básica, novos desafios foram colocados para a área, exigindo novas 

políticas voltadas para educação das crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Frente a esses novos desafios, a educação infantil vem vivendo um intenso 

processo de transformação e revisão das concepções sobre a educação das 

crianças pequenas ofertada nas creches e pré-escolas. 

Nesse contexto, a Resolução 001/2009, elaborada por este Conselho, foi 

fundamental para fixar as normas da Educação Infantil no âmbito do Sistema 

Municipal de Ensino de Florianópolis.  

No entanto, a revisão e atualização dessa Resolução são essenciais para 

incorporar os avanços das novas legislações e das políticas voltadas para as 

crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Sendo assim, no ano de 2014, a Comissão de Educação Infantil iniciou os 

estudos para a revisão da Resolução CME 01/2009, que fixa normas para a 

Educação Infantil. Retomou os estudos no segundo semestre de 2015 e, em 2016, a 

Comissão de Educação Infantil elaborou a respectiva Minuta da Resolução.    
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O trabalho de elaboração da Minuta foi desenvolvido ao longo de três (3) 

meses, com encontros semanais, para além das reuniões quinzenais da Comissão. 

Na reunião do dia 25 de maio de 2016, a Conselheira Julice Dias assumiu a relatoria 

da referida Resolução. No dia 30 de novembro de 2016, a mesma conselheira  

apresentou, na reunião da Comissão da Educação Infantil, seu Parecer da Minuta da 

Resolução, que foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade a esse processo, 

em março de 2017, o Parecer foi encaminhado para a Comissão de Legislação e 

Normas para análise técnico-jurídica. Destaca-se que neste mesmo período, com o 

afastamento da Conselheira Julice Dias do Conselho Municipal de Educação, a 

presente conselheira assume a relatoria.   

O parecer tramitou na Comissão de Legislação e Normas até o dia 02 de 

agosto do referido ano e incorporou as adequações necessárias, conforme se 

apresentam neste relatório, tendo sido apreciado e aprovado na Comissão da 

Educação Infantil. 

. 

 
 
II – ANÁLISE 

 

Entendemos que a presente Resolução tem por objetivo normatizar e 

adequar-se às leis vigentes referentes à matéria, no que tange à qualificação da 

educação ofertada nas Unidades Educativas Municipais da Educação Infantil, 

contribuindo através dos seus dispositivos para sua efetivação como primeira etapa 

da Educação Básica. 

 A Constituição Federal, em seu art. 30, incisos I e II, determina a autonomia 

do Município, como ente do Sistema Federativo, para definir as políticas públicas, 

nos seguintes termos: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  
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II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 23 de 

dezembro de 1996, no art. 11, inciso IV, afirma que:  

Os Municípios incumbir-se-ão de:  

 

III – baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos 

do seu sistema de ensino. 

 

 A Lei Municipal Nº 7503/2007, de 21 de dezembro de 2007, que trata sobre a 

estrutura administrativa e organizacional do Conselho Municipal de Educação de 

Florianópolis, dispõe:  

 

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Educação:  

II – estabelecer normas e medidas para a organização e o 

funcionamento do Sistema;  

IX - emitir parecer sobre a autorização de funcionamento de 

estabelecimentos de educação e ensino do Sistema Municipal 

de Ensino. 

 

 Com base nestas leis, na legislação atual vigente e nas conquistas históricas 

da Educação Infantil, esta Resolução vem reforçar o direito das crianças de 0 a 5 

anos, a ter uma educação de qualidade socialmente referenciada, o que significa 

que as Instituições de Educação Infantil tenham propostas pedagógicas que  

garantam à criança acesso a processos de apropriação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, tenham estrutura física e materiais didático 

pedagógicos adequados à faixa etária e, obviamente, profissionais habilitados, 

conforme preconiza a legislação educacional. 
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 Sendo assim, a Resolução em seu Capítulo I que trata da Educação Infantil, 

Seção I, apresenta o direito, os princípios e os fins da Educação Infantil. Nos artigos 

constitutivos desta Seção, define-se, com base nos documentos legais e oficiais, a 

saber, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 05/2009), a 

Educação Infantil como sendo a primeira etapa da educação básica que tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

 Com relação à matrícula, estabelece a obrigatoriedade para crianças que 

completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que iniciar a frequência. 

Firma ainda que as crianças que completarem 6 anos após o dia 31 de março 

deverão permanecer na Educação Infantil, alertando que a criança não poderá 

frequentar ao mesmo tempo duas etapas da educação básica.  

 No que toca às crianças de 0 a 3 anos de idade, a matrícula é facultativa às 

famílias. Embora alguns estudos indiquem a ambiguidade e a contradição presente 

na estrutura da política de Educação Infantil brasileira, que dicotomiza creche e pré-

escola, tomando como indicador de referência a idade, o tempo de permanência 

diária na instituição e a obrigatoriedade da matrícula, em consonância com os 

documentos oficiais e legais, a presente Resolução estabelece claramente que as 

instituições de Educação Infantil são espaços não domésticos ofertados em 

instituições de caráter público ou privado, cuja função é o cuidado e a educação de 

crianças de 0 a 5 anos, durante o período diurno, cuja jornada pode ser em tempo 

parcial ou integral.  

 Finaliza esta Seção, estabelecendo regras comuns no que se 

refere a:  

 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental; 
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II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, 

distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo 

trabalho educativo; 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas 

diárias para o turno parcial e de, no mínimo, 7 (sete) horas 

diárias para jornada integral; 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-

escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por 

cento) do total de horas; 

V - expedição de documentação pedagógica que permita 

atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. 

 

 Embora a Educação Infantil seja a primeira etapa da educação básica e os 

documentos oficiais a enquadrem nos mesmos parâmetros de organização curricular 

no que toca à carga horária, dias de efetivo trabalho educativo e obrigatoriedade de 

frequência, entende-se que é preciso estar atento à especificidade da Educação 

Infantil em se tratando de sua função social precípua, que não a de sistematizar 

conteúdos de escolarização, nem tampouco de estabelecer rotinas rígidas, 

antecipação de aprendizagens em torno de áreas de conhecimento e aceleração do 

tempo da infância, transformando precocemente crianças de tão pouca idade em 

alunos e alunas. Neste sentido, compreende-se que a creche e a pré-escola não 

assumam a organização estrutural da rotina escolar. 

 A seção seguinte, da identificação e das instituições, vem detalhar como a 

Educação Infantil será ofertada e especifica seus possíveis formatos administrativos. 

A Seção III, do Capítulo I, trata da Proposta Pedagógica, sendo fiel às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, ao elencar os seguintes 

princípios orientadores para a organização do trabalho pedagógico: 

 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes 

culturas, identidades e singularidades. 
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II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 

da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais. 

 

Em nosso ponto de vista, a Resolução é cuidadosa e coerente ao apontar, no 

parágrafo único do art. 9º, que, embora seja respeitado o pluralismo de idéias e 

concepções pedagógicas, salvaguardado pela LDB, toda e qualquer instituição de 

Educação Infantil do Município de Florianópolis deverá levar em consideração para a 

elaboração de sua proposta pedagógica os princípios elencados. Portanto, é preciso 

considerar o caráter mandatório das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e que este seja efetivamente assumido pelas unidades educativas, 

independentemente de seu caráter administrativo. O presente Capítulo, em seu 

artigo 10, dispõe: 

 

Parágrafo único. As instituições de Educação Infantil do 

Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis, por meio de 

ações compartilhadas entre Educação, Saúde e Assistência 

Social, devem garantir o atendimento educacional 

especializado gratuito às crianças. 

 

Ainda em relação à proposta pedagógica, estabelece que os eixos do trabalho 

pedagógico são interações e brincadeiras. Fiel ao que preconiza a LDB e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, reafirma que na Educação Infantil a avaliação da 

aprendizagem e do desenvolvimento das crianças não tem fins de seleção, 

promoção e nem classificação. O art.13 trata de algo ainda muito caro para a 

infância brasileira – a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Há 

que se destacar que os poucos estudos que temos hoje sinalizam que o poder 

público e também a esfera privada não têm efetivado processos curriculares de 

transição. O que vemos são processos aleatórios, não orgânicos, nem sistemáticos, 

que incidem muito mais em atividades esporádicas de interação entre os espaços 
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pré-escola e escola. Raras são as experiências de efetiva formação integrada entre 

os professores que atuam nessas duas etapas da educação básica. Nessa 

perspectiva, é oportuno e necessário considerar que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Municipais da Educação Básica definem as dimensões de educar e 

cuidar como indissociáveis, buscando nos sujeitos, crianças e adolescentes a 

centralidade no processo da ação pedagógica. 

Ainda em relação aos processos curriculares de transição, as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica da Rede Municipal de Ensino (2015, p.17), 

definem a “Educação Integral e o direito à aprendizagem como concepção fundante 

do processo educativo, o que significa assumir a necessidade de construir desenhos 

curriculares que ultrapassem a fragmentação do conhecimento e suas estruturas 

disciplinares, superar os etapismos e sequenciamentos presentes no percurso 

formativo, redefinir os tempos e os espaços escolares”. Ou seja, compreender a 

Educação Básica como um processo coletivo, articulado pelos diferentes sujeitos e 

instituições sociais orientadores desse processo. 

 No bojo dessa discussão, não poderíamos deixar de mencionar que o Plano 

Municipal de Educação de Florianópolis 2015-2025, prevê, como uma das 

estratégias da Meta1, a articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental 

de modo a garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças.  

Diante disso, entendemos ser primordial o que esta Resolução aponta no art. 

13, que é preciso prever na proposta pedagógica como se dará esse processo de 

transição, para que não ocorra a fragmentação do conhecimento e nem a 

antecipação dos conteúdos da escolarização na Educação Infantil. 

O artigo 14 vem tratar de outro aspecto extremamente importante quando se 

pensa a proposta pedagógica, a qual a Seção III está abordando, e diz respeito à 

razão adulto-criança em espaços coletivos de Educação Infantil. Vale destacar que a 

razão adulto-criança não pode ser tratada como preocupação administrativa, e sim 

como dimensão pedagógica e curricular. Todos os documentos que constituem hoje 

a Política Nacional de Educação Infantil destacam a qualidade como palavra de 

ordem. Qualidade implica em que a criança seja atendida em seus direitos 

fundamentais (BRASIL, 1995, 2009), que a instituição promova seu desenvolvimento 
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integral (BRASIL, 1998, 2009, 2010), que os adultos que trabalham com a criança 

tenham formação mínima em nível Normal (BRASIL, 1996). Logo, a razão adulto-

criança diz respeito aos princípios éticos, políticos e estéticos, firmados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e ao direito da criança em 

ter atenção individual, em ser respeitada em seus diferentes tempos de inserção na 

instituição, em ser alimentada de forma saudável, em ser acompanhada em seus 

processos de higiene, de brincadeira, de descanso, de interação em grande e 

pequeno grupo, no ambiente externo e interno, de ser ouvida quanto às suas 

manifestações expressivas, de ter garantidas a observação, o registro e o 

acompanhamento de seu percurso formativo. Deste modo, entendemos que a 

proposta ora em tela da referida Resolução atende ao que está disposto nos 

documentos oficiais em âmbito de Ministério da Educação, de forma que fica assim 

constituída:  

 
Art. 14. A relação do número de crianças e profissionais não 

poderá exceder à seguinte tabela: 

 
Faixa etária Nº de crianças Professor Auxiliar de sala 

0 até  2 anos até 15 1 (um) 1 (um) 
 

de  2 até  3 anos até 08 1 (um) --- 
de 09 até 15 1 (um) 1 (um) 

de 3 até 4 anos até 10 1 (um) --- 
de 11 até 20 1 (um) 1 (um) 

de  4 até 6 anos até 15 1 (um) --- 
de 16 até 25 1 (um) 1 (um) 

 
Parágrafo único. Havendo agrupamento de crianças de 

diferentes faixas etárias, tanto a relação adulto/crianças quanto 

o número de crianças por grupo, devem respeitar o número 

máximo de crianças da faixa etária predominante, ou seja, 50% 

mais 1(um). 

 

No Capítulo II, dos Profissionais da Educação, detalha o quadro profissional 

das instituições de Educação Infantil, bem como a habilitação necessária para atuar 
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nos espaços que atendem crianças pequenas. Assim, é fundamental que a 

Resolução ora proposta seja imperativa no que tange à exigência da titulação 

mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil, como também no que 

diz respeito à formação continuada, conforme estabelece seu artigo 20: 

 

Art. 20. O sistema de ensino e as instituições educativas devem 

propor programas de formação continuada para todos os 

profissionais da educação. 

Parágrafo único. Por formação continuada entendem-se os 

processos formativos constituídos coletivamente, na 

modalidade presencial ou à distância, envolvendo ações de 

pesquisa, extensão, reuniões pedagógicas, grupos de estudo, 

cursos, palestras, oficinas. 

 

No Capítulo III, do espaço, das instalações e dos equipamentos, em se tratando 

da Educação Infantil, pela sua especificidade etária, pela natureza de sua função 

social, por sua estrutura e funcionamento, entende-se que o espaço é elemento 

curricular, por isso, é necessário o detalhamento de cada espaço interno e externo, 

em seus aspectos estruturais e materiais, seja para adultos ou crianças, respeitando 

as necessidades específicas das crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública 

de ensino regular. Assim, o espaço precisa ser planejado e avaliado. Precisa dar 

conta de que as diferentes linguagens, as interações e as brincadeiras sejam ali 

desenvolvidas em plenitude. Precisa promover que a infância das crianças seja 

vivida plenamente. Precisa garantir que as famílias encontrem na instituição 

ambientes convidativos, que estimulem o diálogo, a convivência, ações de 

complementaridade. Nessa perspectiva, para atingir a Meta 1 do Plano Nacional de 

Educação (2014-2024) e do Plano Municipal de Educação de Florianópolis (2015-

2025) foram traçadas várias estratégias, em que a ampliação e a reforma das 

Unidades Educativas devem estar em conformidade com os padrões de qualidade 

nacional e municipal, assegurando a acessibilidade, as especificidades geográficas 

e cultural local e espaços físicos externos arborizados, que garantam o 
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desenvolvimento integral das crianças, além de ampliar a aquisição de materiais 

didático-pedagógicos, equipamentos e mobiliários adequados, a fim de garantir a 

qualidade socialmente referenciada da educação infantil. 

O Capítulo IV desta Resolução refere-se à efetivação da autorização, sendo 

necessário comprovar, através da apresentação dos documentos arrolados, 

diferenciando em seus artigos os trâmites necessários das instituições públicas e 

instituições privadas.  

O Capítulo V, da supervisão, designa este ato para a Secretaria Municipal de 

Educação, bem como particulariza os procedimentos cabíveis quando do não 

cumprimento da legislação educacional vigente, observada durante a supervisão. 

O Capítulo seguinte trata do encerramento das atividades, da mudança de 

mantenedora, de sede e denominação, orienta quanto aos trâmites necessários para 

estes processos, detalhando o que cabe ao Conselho Municipal de Educação, à 

Secretaria Municipal de Educação e à instituição. 

O Capítulo final da Resolução versa sobre as disposições finais e transitórias, 

estabelecendo que os órgãos executivos do sistema conjugarão esforços para a 

integração das instituições de Educação Infantil ao Sistema Municipal de Ensino.  

Entendemos que essa Resolução atende aos preceitos legais e oficiais 

contidos nos documentos basilares que compõem a Política Nacional de Educação 

Infantil e vão na direção efetiva de atender aos direitos fundamentais das crianças 

de 0 a 5 anos. Vale dizer que é preciso ser imperativo na normatização dos 

procedimentos que aqui se apresentam, para que se possa ter efetivamente no 

município de Florianópolis práticas de Educação Infantil que superem 

definitivamente a herança da assistência científica, da guarda e da compensação de 

um lado e o da preparação para o ensino fundamental do outro lado. Daí a 

importância de tomarmos como unidade de análise para consideração da referida 

Resolução o direito das crianças de pouca idade a uma Educação Infantil de 

qualidade socialmente referenciada, que respeite seus direitos fundamentais. A 

organização do trabalho pedagógico pautada nos princípios éticos, políticos e 

estéticos. A garantia da formação inicial e continuada para os profissionais da 

Educação Infantil. O zelo com a dimensão espacial das salas referência, por isso, 

toda atenção, nomeadamente, com o que estabelece essa Resolução, no que toca à 
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razão adulto-criança. A rigorosidade, a organicidade e a sistematização dos 

processos de avaliação, tanto da aprendizagem e do desenvolvimento infantil, 

quanto da avaliação institucional. O planejamento coerente e dialogado do processo 

de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, respeitando as 

necessidades específicas das crianças com deficiência. 

Por fim, para efetivar o que preconiza essa Resolução, é necessário o efetivo 

acompanhamento e a supervisão das Instituições que atendem crianças de 0 a 5 

anos de idade, para a garantia de uma educação infantil de qualidade socialmente 

referenciada.  

 

III – Voto da Relatora 

 
 Diante do exposto, propõe-se a aprovação da Resolução que fixa normas 

para a Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Município de 

Florianópolis, anexa a este Parecer, do qual é parte integrante. 

 
IV – Decisão da Comissão de Educação Infantil 
 

 A Comissão da Educação Infantil acompanha por unanimidade dos presentes 

o voto da relatora em 12 de julho de 2017. 

 

Maurícia Santos de Holanda Bezerra – Relatora 

João Marcelo Vieira - Presidente 

Cristina Doneda Losso 

Dione Raizer 

 

V – Decisão da Comissão de Legislação Normas e Planejamento  

 

 A Comissão de Legislação e Normas, reunida em 02 de agosto de 2017, 

definiu por aprovar por maioria o referido Parecer. 

 

Maurícia Santos de Holanda Bezerra – Relatora 

Maria de Jesus Lucena Barros Conte 
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Claudio Lange Moreira 

Jane Bittencourt 

Sandra Lucia Amorim 

 

VI – Decisão do Plenário 

 

 O Conselho Municipal de Educação, reunido em Sessão Plena, no dia 

04/10/2017, deliberou, por 13 votos a favor e um voto contrário, aprovar as 

conclusões apresentadas. 

 

 

 

Maria de Jesus Lucena Barros Conte 
Presidenta do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis 

 
 
 

 
 
 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
 

Fixa normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema 
Municipal de Ensino do Município de Florianópolis, Santa 
Catarina. 

 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
FLORIANÓPOLIS, com fundamento no Art.11, inciso III, da Lei Federal nº 9394, de 
23 de dezembro de 1996, no uso de suas atribuições, conforme Art. 2º, inciso II, da 
Lei Municipal nº 7503, de 19 de dezembro de 2007, do Plano Municipal de 
Educação, Lei Complementar nº 546, de 12 de janeiro de 2016, e da Resolução do 
Conselho Nacional de Educação 05 de 17 de dezembro de 2009, e tendo em vista o 
Parecer CME nº 20/2017, resolve: 
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CAPITULO I 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

SEÇÃO I 
DO DIREITO, DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Art. 1º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 
 

Art. 2º É obrigatória a matrícula de crianças que completam 4 (quatro) 
anos de idade até o dia 31 de março do ano em que iniciar a frequência na 
Educação Infantil. 
 

§ 1° As crianças que completam 6 (seis) anos de idade após o dia 31 de 
março devem permanecer na Educação Infantil. 
 

§ 2° A criança não poderá estar matriculada na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental de forma concomitante. 
 

Art. 3º A matrícula na Educação Infantil em creche, das crianças de até 3 
(três) anos de idade, é facultativa às famílias e sua oferta deverá ser ampliada pelo 
sistema de ensino em consonância com o Plano Municipal de Educação. 
 

Art. 4º A Educação Infantil, composta por creches e pré-escolas 
caracterizam-se como espaços institucionais não domésticos, ofertada em 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 
crianças de zero a cinco anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 
parcial, regulado e supervisionado pelos órgãos competentes do Sistema Municipal 
de Ensino de Florianópolis. 
 

Art. 5º A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns: 
 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento e 
da aprendizagem das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 
ao ensino fundamental; 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 
um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho educativo; 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 
turno parcial e de 7 (sete) horas diárias para jornada integral; 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 
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V - expedição de documentação pedagógica que permita atestar os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
 

SEÇÃO II 
DA IDENTIFICAÇÃO E DAS INSTITUIÇÕES 

 
Art. 6º A Educação Infantil será ofertada em: 
I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos 

de idade. 
II – Pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5(cinco) anos de idade. 

 
Art. 7º As instituições de Educação Infantil classificam-se nas seguintes 

categorias administrativas: 
I – Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo Poder Público Municipal. 
II – Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado, podendo ser: 
a) Particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas 

e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não 
apresentam as características dos incisos abaixo. 

b) Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas 
educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade. 

c) Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam à orientação 
confessional e ideologia específica e ao disposto no inciso anterior. 

d) Filantrópicas, sem fins econômicos, na forma da Lei.  
 
 
 

SEÇÃO III 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
Art. 8º As propostas pedagógicas da Educação Infantil devem respeitar 

os seguintes princípios: 
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
 

Art. 9º Compete às Instituições de Educação Infantil elaborar e executar 
sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, a Lei do Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis e a 
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Resolução do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis que fixa normas 
para a elaboração do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Interno das 
Instituições de Educação integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Município 
de Florianópolis. 
 

Parágrafo único. Na elaboração e execução da proposta pedagógica 
será assegurado à instituição de Educação Infantil o respeito aos princípios do 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
 

Art. 10 A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve 
ter como objetivo garantir a todas as crianças o acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 
 

Parágrafo único. As instituições de Educação Infantil do Sistema 
Municipal de Ensino de Florianópolis, por meio de ações compartilhadas entre 
Educação, Saúde e Assistência Social, devem garantir o atendimento educacional 
especializado gratuito às crianças com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
 

Art. 11. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. 
 

Art. 12. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos 
para acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do 
desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, sem objetivo de seleção, 
promoção ou classificação. 
 

Art.13. Na transição para o Ensino Fundamental, a proposta pedagógica 
deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 
antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 
 

Art. 14. A relação do número de crianças e profissionais não poderá 
exceder a seguinte tabela: 
 

Faixa etária Nº de crianças Professor Auxiliar de sala 

0 até  2 anos até 15 1 (um) 1 (um) 
 

de  2 até  3 anos até 08 1 (um) --- 
de 09 até 15 1 (um) 1 (um) 

de 3 até 4 anos até 10 1 (um) --- 
de 11 até 20 1 (um) 1 (um) 

de  4 até 6 anos até 15 1 (um) --- 
de 16 até 25 1 (um) 1 (um) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
20/03/2018

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2151

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 25 
TELEFONE: (48) 3251-6062



  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

16 

 

CME
CIDADANIA EM AÇÃO

Parágrafo único. Havendo agrupamento de crianças de diferentes faixas 
etárias, tanto a relação adulto/crianças quanto o número de crianças por grupo, 
devem respeitar o número máximo de crianças da faixa etária predominante, ou 
seja, 50% mais 1(um). 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
Art. 15. As instituições de Educação Infantil terão em seu quadro 

profissional equipe administrativa, equipe pedagógica, equipe de docente e demais 
profissionais.  
 

Parágrafo único. Por demais profissionais entende-se o quadro 
compreendido por auxiliar de sala, cozinheiras e serviços gerais. 
 

Art. 16. A formação de docentes para atuar na Educação Infantil far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. 
 

Art. 17. A formação de profissionais da educação para direção, 
coordenação pedagógica e supervisão na Educação Infantil, deverá ser licenciatura 
na área da educação, preferencialmente, Pedagogia, ou em nível de pós-graduação 
na área da educação. 
 

Art. 18. A formação para o segundo profissional, o auxiliar de sala, deverá 
ser no mínimo em nível médio. 
 

Parágrafo único. Compete ao sistema de ensino a oferta de formação 
específica, na modalidade continuada, para que o profissional auxiliar de sala 
adquira os conhecimentos básicos para atuar com crianças de 0 a 5 anos. 
 

Art. 19. Além destes profissionais, a instituição poderá ainda conter em 
seu corpo docente profissionais de áreas específicas, para os quais a formação 
mínima exigida será em nível de Licenciatura. 
 

Art. 20. O sistema de ensino e as instituições educativas devem propor 
programas de formação continuada para todos os profissionais da educação. 
 

Parágrafo único.  Por formação continuada entendem-se os processos 
formativos constituídos coletivamente, na modalidade presencial ou à distância, 
envolvendo ações de pesquisa, extensão, reuniões pedagógicas, grupos de estudo, 
cursos, palestras, oficinas. 
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CAPÍTULO III 
DO ESPAÇO, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS 

 
Art. 21. Os espaços internos e externos deverão respeitar as 

necessidades e as características das crianças de até 5 (cinco) anos de modo a 
favorecer suas especificidades etárias, suas diferentes linguagens e suas 
experiências sócio-culturais. 
 

Art. 22. Nas instituições que ofertem outras etapas da Educação Básica, 
devem-se assegurar espaços de uso exclusivo das crianças da Educação Infantil. 
 

Parágrafo único. Outros espaços tais como, áreas externas e cobertas, 
poderão ser compartilhados, desde que garantidas condições de segurança das 
crianças. 
 

Art. 23. O imóvel destinado à Educação Infantil deve estar adequado ao 
fim a que se destina, atender às normas e especificações técnicas da legislação 
pertinente em vigor, quanto à localização, acessibilidade, segurança, salubridade e 
saneamento, em observância à legislação vigente. 
 

§1° É de responsabilidade da mantenedora buscar a aprovação e a 
atualização dos alvarás dos imóveis destinados aos estabelecimentos de Educação 
Infantil,  junto ao Corpo de Bombeiros e à Vigilância Sanitária. 
 

§2° É vedado o compartilhamento das dependências das instituições de 
Educação Infantil com domicílio residencial ou estabelecimento comercial. 
 

Art. 24. A estrutura dos espaços internos das Instituições de Educação 
Infantil, nos termos do artigo 23, deverá garantir a acessibilidade de todas as 
crianças e ser composta de:  

I – salas referência, exclusivas para as crianças, com a proporção mínima 
de 1,30m² (um metro e trinta quadrado) por criança, garantindo o número máximo de 
crianças por grupo, conforme disposto no artigo 14, com iluminação natural e 
ventilação direta, em condições de conforto que garantam visibilidade para o 
ambiente externo, com vidros lisos e, prioritariamente, peitoril de acordo com a altura 
das crianças garantindo segurança e portas que possibilitem a integração com a 
área externa; 

II – banheiros para as crianças próximos às salas referência, em 
quantidade suficiente para o atendimento, sendo que ao menos 1 (um) seja 
acessível conforme a Norma da ABNT, que disponha de instalações sanitárias 
completas, adequadas às faixas etárias das crianças atendidas.  

III – mobiliário adequado à faixa etária das crianças, favorecendo o 
desenvolvimento da autonomia e dos movimentos amplos;  

IV – equipamentos: livros, brinquedos, jogos, parque e materiais 
pedagógicos adequados às especificidades da faixa etária, às diferentes linguagens 
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das crianças de acordo com suas necessidades e seus repertórios culturais e em 
quantidade suficiente;  

V – área de serviço e de alimentação prevendo, cozinha e áreas de apoio, 
tais como refeitório, despensa geral, despensa fria, áreas de recebimento e 
pesagem de alimentos e cômodo de gás, que atendam às exigências de saúde, 
higiene e segurança, nos casos de oferta de alimentação; 

VI – sala para professores, que deve contar com equipamentos e 
mobiliários como computador e impressora, mesa para reunião, cadeiras, livros 
didáticos e paradidáticos, armários individualizados e bancada de apoio; 

VII – espaços para recepção e administração devem ser compostos 
sempre que possível, com computador e impressora, mesa e cadeira, arquivos e 
telefone; 

VIII – sala para coordenação pedagógica, se possível, com computador e 
impressora, mesa para reunião e cadeiras; 

IX – banheiros com instalações sanitárias completas e acessíveis para uso 
exclusivo de adultos; 

X – área de serviço e/ou lavanderia, sempre que possível, com acesso 
independente, devidamente equipada, dispondo de tanque, máquina de lavar e 
secadora, e prevista uma área, externa e interna, para secagem de roupa; 

XI – depósito de lixo, situado em local desimpedido, de fácil acesso à 
coleta, isolado de áreas de maior circulação, sem ligação direta com as 
dependências, tais como cozinha, despensa, salas referência, pátio coberto, 
refeitório e que não permita o acesso das crianças; 

XII – todas as Instituições de Educação Infantil deverão ter acesso à 
Internet.  

 
Art. 25. A instituição que atender crianças de 0 (zero) a 2 (dois) anos de 

idade deverá dispor de espaço próprio para essa faixa etária, que possua: 
I – ambiente adequado para repouso; 
II – espaço com área livre com piso adequado para movimentação; 
III – mobiliário, equipamentos, material e brinquedos adequados à faixa 

etária; 
IV – espaço para banho de sol; 
V – banheira e/ou duchas e bancada para troca de fraldas, com lavatório; 
VI – armários/prateleiras para guardar os materiais de higiene de uso 

individual das crianças. 
 
Art. 26. As áreas externas devem ser ensolaradas e sombreadas, 

contemplando brinquedos de parque e pisos variados, idealmente prevendo a 
implantação de área verde, que pode contar com pomar, horta e jardim.  
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
CRIAÇÃO, CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E 

TRAMITAÇÃO 
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SEÇÃO I 
DA CRIAÇÃO  

 
Art. 27. Entende-se por criação o ato próprio pelo qual o mantenedor 

formaliza a intenção de criar e manter uma Instituição de Educação Infantil e se 
compromete a sujeitar seu funcionamento em conformidade com a legislação 
vigente. 
 

§1º O ato de criação efetiva-se, para as Instituições de Educação Infantil, 
mantidas pelo Poder Público, por Decreto Municipal e, para as mantidas pela 
iniciativa privada, por manifestação expressa do mantenedor em contrato social ou 
Estatuto, com registro na Junta Comercial e CNPJ. 
 

§2º O ato de criação a que se refere este artigo não autoriza o 
funcionamento da instituição. 
 

 
SEÇÃO II 

DO CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E 
TRAMITAÇÃO 

 
 

Art. 28. O credenciamento consiste no ato de certificação do Poder 
Público, cuja edição vincula o estabelecimento de ensino ao Sistema Municipal de 
Ensino, com vistas à habilitação legal para a oferta da Educação Infantil. 
 

Art. 29. A Autorização de Funcionamento é o ato pelo qual o Conselho 
Municipal de Educação habilita o funcionamento da Instituição de Educação Infantil, 
quando atendidas as disposições legais pertinentes.  
 

§1º A Instituição de Educação Infantil só poderá funcionar mediante 
Portaria de Autorização para Funcionamento, expedida e publicada pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
§2° O Conselho Municipal de Educação, sempre que identificar o 

funcionamento de Instituição de Educação Infantil sem a devida autorização, 
formalizará a denúncia à autoridade respectiva e competente, para as providências 
determinadas por esta Resolução. 
 

Art. 30. A solicitação de credenciamento será acompanhada do primeiro 
pedido de autorização. 
 

§1° Para as instituições privadas o processo se inicia com cadastro no 
Sistema Geral de Protocolo da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Pró-cidadão. 
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§2° Para as instituições públicas, o processo inicia-se no âmbito interno 
da Secretaria Municipal de Educação com o cadastramento no Sistema Geral de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Pró-cidadão. 

 
§3° O Conselho Municipal de Educação poderá, a partir do parecer 

técnico da Secretaria Municipal de Educação, designar conselheiros para verificar in 
loco o cumprimento dos requisitos legais à concessão da autorização de 
funcionamento. 

 
 

Art. 31. O Processo para autorização de funcionamento das Instituições 
Privadas será instruído com os seguintes documentos: 

 
I –  requerimento dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, 

subscrito pelo representante legal da entidade mantenedora, contendo a identificação da 
Instituição de Educação Infantil e respectivo endereço; 

II - registro da entidade mantenedora no Cartório de Títulos e Documentos ou 
Junta Comercial; 

III – cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
IV – a documentação relativa à regularidade econômico-financeira consistirá na 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social ou as integralizações das cotas constantes no Contrato Social, que comprovem a 
boa situação financeira da mantenedora; certidão negativa de falência ou concordata 
fornecida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

V – planta baixa ou croqui dos espaços e memorial descritivo das instalações 
físicas, mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos; 

VI – comprovação das condições de acessibilidade nos termos da 
legislação vigente; 

VII – quadro demonstrativo de pessoal relacionando: equipe técnica 
pedagógica, equipe técnica administrativa, corpo docente e demais profissionais da 
instituição, informando as habilitações e/ou níveis de escolaridades;  

VIII – comprovantes de habilitação da direção, da equipe técnica 
pedagógica e do corpo docente, respeitando a legislação vigente; 

IX – revisão e/ou declaração, conforme o caso, da capacidade máxima de 
matrículas, para cada faixa etária; 

X – cópia do Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno nos termos 
da legislação vigente. 

 
Art. 32. O Processo para a autorização de funcionamento das Instituições 

Públicas será instruído com os seguintes documentos: 
 

I – requerimento dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, 
subscrito pelo representante legal da entidade mantenedora, contendo a identificação da 
Instituição de Educação Infantil e respectivo endereço; 

II – cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
III – decreto de Criação da Instituição de Educação; 
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IV- planta baixa ou croqui dos espaços e memorial descritivo das 
instalações físicas, mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos; 

V – comprovação das condições de acessibilidade nos termos da 
legislação vigente; 

VI – quadro demonstrativo de pessoal relacionando: equipe técnica 
pedagógica, equipe técnica administrativa, corpo docente e demais profissionais da 
instituição, informando as habilitações e/ou níveis de escolaridade;  

VII – previsão e/ou declaração, conforme o caso, da capacidade máxima 
de matrículas, para cada faixa etária; 

VIII – cópia do Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno nos 
termos da legislação vigente. 

 
Parágrafo único. A comprovação de habilitação da direção, da equipe 

técnica pedagógica e do corpo docente, na rede pública municipal, ocorre na 
ocasião do concurso público, respeitando a legislação vigente. 

 
Art. 33. Após a tramitação nas instâncias competentes, o Processo de 

Credenciamento e Autorização seguirá à Secretaria Municipal de Educação.  
 
§ 1º Recebido na Secretaria Municipal de Educação, esta terá o prazo de 

30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para encaminhar o processo completo 
e devidamente saneado caso haja pendência, nos termos do artigo 32, já com 
parecer técnico ao Conselho Municipal de Educação. 

 
§ 2º O Conselho Municipal de Educação, após o recebimento dos autos, 

terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para encaminhar 
Parecer Conclusivo à Secretaria Municipal de Educação, que deverá expedir e 
publicar a Portaria de Autorização para o Funcionamento em Diário Oficial do 
Município. 

 
§ 3º O cumprimento dos prazos estabelecidos nos parágrafos 

antecedentes ficam condicionados ao respeito ao período de recesso e férias, 
oficialmente decretados pelo Poder Público. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA SUPERVISÃO 

 
Art. 34. A supervisão, de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, mediante seus próprios critérios, compreende a avaliação sistemática do 
funcionamento da Instituição de Educação Infantil, na perspectiva de aprimoramento 
do processo educacional considerando o cumprimento da legislação vigente. 

 
Art. 35. O não atendimento da legislação educacional vigente ou a 

ocorrência de irregularidades nas instituições, constatadas através de supervisão, 
ocasionará, por parte da Secretaria Municipal de Educação, os procedimentos 
cabíveis. 
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Art. 36. A inobservância às medidas aplicadas no artigo anterior ensejará 

instauração de processo administrativo por parte da Secretaria Municipal de 
Educação, assegurando o direito de ampla defesa ao mantenedor da instituição. 

 
Art. 37. Cumpridos os devidos trâmites legais, o Conselho Municipal de 

Educação submeterá a análise do processo e se pronunciará através de Parecer 
indicativo de: 

I – suspensão temporária de autorização de funcionamento da instituição; 
II – revogação da autorização de funcionamento. 

 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação deverá comunicar 

ao Ministério Público os casos de instituições com funcionamento irregular. 
 
 

CAPITULO VI 
DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, DA MUDANÇA 

DE MANTENEDORA, DE SEDE E DENOMINAÇÃO 
 
Art. 38. O encerramento das atividades da etapa de Educação Infantil 

constitui processo que culmina com a publicação do ato de encerramento de 
atividades. 

 
§1º O encerramento das atividades de Instituições que oferecem somente 

Educação Infantil constitui encerramento total das atividades. 
 
§2º O encerramento das atividades da etapa de Educação Infantil em 

Instituições que oferecem outra(s) etapa(s) da Educação Básica constitui 
encerramento parcial das atividades. 

 
Art. 39. O encerramento de atividades por iniciativa da própria Instituição 

inicia-se com o requerimento à Secretaria Municipal de Educação, firmado pelo 
Representante Legal da entidade mantenedora, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias à data pretendida para o encerramento das atividades. 

 
Art. 40. O encerramento de atividades por iniciativa do Poder Público será 

aplicado pelo Secretário Municipal de Educação, mediante parecer aprovado pela 
Plenária do Conselho Municipal de Educação. 
 

Parágrafo único.  O parecer referido no caput deste artigo tomará por 
base as informações contidas no parecer aprovado, exarado por comissão 
especialmente constituída para essa finalidade, nos termos do regimento interno. 

 
Art. 41. O Conselho Municipal de Educação encaminhará parecer 

referente ao encerramento das atividades da Instituição à Secretaria Municipal de 
Educação para as providências cabíveis. 
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Art. 42. A mudança de mantenedor (a), denominação e/ou sede, das 
instituições privadas deverão ser submetidas à apreciação do Conselho Municipal de 
Educação, através de processo, assim instruído:  

I – quanto à mudança de mantenedor (a), atender ao disposto nos incisos 
I, II, III, IV e X do Art. 31 da presente Resolução; 

II – quanto à mudança de denominação, atender ao disposto nos incisos I 
e III do Art. 31 da presente Resolução; 

III – quanto à mudança de sede o(a) mantenedor(a) deverá atender o 
disposto no Art. 31 da presente Resolução. 

 
Art. 43. A mudança de denominação e/ou sede, das instituições públicas, 

deverá ser submetida à apreciação do Conselho Municipal de Educação, através de 
processo, assim instruído:  

I – quanto à mudança de denominação, atender ao disposto nos incisos I, 
II e III do Art. 32 da presente Resolução; 

II – quanto à mudança de sede o(a) mantenedor(a) deverá atender o 
disposto no Art. 32 da presente Resolução. 

 
 

 
CAPÍTULO VII  

  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 44. As instituições de Educação Infantil públicas e privadas em 

funcionamento deverão ajustar-se às disposições desta Resolução. 
 
Parágrafo único. Os órgãos executivos do Sistema conjugarão esforços, 

junto às diferentes instâncias municipais envolvidas no atendimento à criança de 
zero a cinco anos, visando à integração das Instituições de Educação Infantil ao 
Sistema Municipal de Ensino. 

 
Art. 45. A Secretaria Municipal de Educação poderá baixar instruções 

complementares necessárias ao cumprimento desta Resolução. 
 
Art. 46. Os casos omissos serão resolvidos em Sessão Plenária do 

Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 47. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial do Município, revogando-se as disposições contrárias, 
especialmente a Resolução CME 01/2009. 

 
 

 
 

 
Maria de Jesus Lucena Barros Conte 

Presidenta do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis 
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