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Assim como já fizemos com nossos profissionais de 
saúde e parte da segurança, chegou a hora de 
vacinarmos nossos profissionais de educação. 
Conseguimos seguir desde o começo cumprindo e até 
mesmo acelerando a aplicação das doses e cumprindo 
rigorosamente o Plano Nacional de Imunização. Somos 
uma das cidades mais avançadas, com mais de 30% da 
população que já população que já recebeu ao menos a primeira dose.

Pensando além dos profissionais da educação, 
esperamos que em breve seja a hora dos profissionais 
de limpeza da cidade e do transporte coletivo. 
Queremos todos protegidos, o mais rápido possível, 
para que a normalidade volte a protagonizar nossos 
dias. Enquanto isso, protejam-se.
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São realizadas diversas ações, como acompanhamento familiar, oficinas com as famílias, ações comunitárias, 
atendimentos psicossociais para acesso a benefícios eventuais (benefício natalidade, funeral, transporte, 
calamidade e alimentação) e de transferência de renda (Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação 
Continuada), além de serviços socioassistenciais e intersetoriais. 

O CO CRAS conta com uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, assistentes administrativos e 
cadastradores do Cadastro Único. Uma das integrantes da equipe é Adriana Aguiar, de 39 anos, atualmente na 
coordenação do CRAS Continente II. Há 12 anos, a psicóloga atua nos serviços de assistência da PMF, e conta 
que, na pandemia, o CRAS se fez ainda mais necessário. 

“Na pandemia, devido ao agravamento das situações sociais, também identificamos um aumento muito 
grande na busca da população pelo serviço, principalmente com a demanda por benefícios eventuais e auxílio 
para acesso a serviços de outras políticas públicas”.

O Coronavírus também mudou a rotina de atendimentos do CRAS. A prestação do serviço, antes realizada de 
forma presencial, passou a ser prioritariamente de forma remota (por telefone ou aplicativo de mensagens). Em 
maio, começaram a ser retomadas as oficinas coletivas. Uma delas foi voltada para a preparação de 
adolescentes para o mercado de trabalho, ministrada em parceria com o CIEE. A outra, realizada de forma 
presencial, se chama “Cultivando Vínculos”, e tem como objetivo trabalhar o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários por meio do trabalho com a horta comunitária do CRAS Continente II.
 
Adriana destaca que, mais que Adriana destaca que, mais que “apenas ajudar”, o objetivo do CRAS é viabilizar o acesso aos direitos para 
pessoas em situação de vulnerabilidade. “Acredito que tudo o que fazemos gera, de alguma forma, algum 
impacto na vida das pessoas. Oferecemos um espaço de acolhimento e reflexão para as pessoas sobre sua 
situação de vida contribui para que elas se reconheçam enquanto sujeitos de direitos e possam acreditar que 
têm condições de construir novas possibilidades de vida, mesmo vivendo em situações sociais muito difíceis. 
Isso é muito gratificante”.

Em cada CRAS, diferentes oficinas são oferecidas para a população.

 Atualmente o município de Florianópolis possui 10 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 
A escolha dos locais onde os Centros estão situados não é feita à toa. O objetivo é que os CRAS estejam 
localizados em áreas de maior vulnerabilidade social, para que possam servir de porta de entrada para os 
serviços de assistência social para as famílias. 

“Contribuir para que as pessoas possam acreditar que têm condições de 
construir novas possibilidades de vida, mesmo vivendo em situações sociais 

muito difíceis é muito gratificante”

REFERÊNCIA. ASSISTÊNCIA. DIREITO!
CRAS:



O Programa Acadêmicos do Executivo tem como objetivo alinhar o capital 
universitário de Florianópolis à participação da sociedade civil por meio das 
universidades. Neste programa, estudantes de graduação e pós-graduação das 
áreas das ciências sociais aplicadas e ciências exatas e da terra, irão desenvolver 
projetos de simplificação e/ou melhoria na qualidade do serviço público 
ofertado pela Secretaria Municipal de Administração, nos setores de Gestão de 
Pessoas, Licitações e Contratos, Gestão Administrativa e Gabinete. Ao final do 
prprograma, os estudantes apresentarão os projetos desenvolvidos, ao qual os 
melhores serão divulgados pela SMA/PMF. O Programa é uma iniciativa do 
Gabinete da Secretaria de Administração.

Programa Acadêmicos do Executivo
começa no dia 7 de junho

Solidariedade - Doe cobertores



APONTE A
CÂMERA DO
SEU CELULAR

BIT.LY/PORTALSERVIDOR

O FORMULÁRIO PODE SER
ENCONTRADO NO LINK: 

Um novo fluxo de processo em relação aos pedidos de disposição e designação dos 
servidores foi implementado na Prefeitura de Florianópolis. Agora, para um servidor 
ser alocado em outra secretaria, o pedido sairá do órgão requisitante, irá para o 
órgão de origem, e por último, para a Secretaria Municipal de Administração.

AlémAlém de corrigir a possibilidade de um número excessivo de ofícios para a realização 
da disposição, problema que acontecia com frequência, o formulário traz a 
possibilidade de utilização de assinaturas eletrônicas e, consequentemente, 
economia de papel. O desenho do novo fluxo e construção do formulário foi uma 
parceria da DSGP com o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração.

Simplificação do requerimento
de disposição dos servidores

A Prefeitura de Florianópolis promoverá treinamento sobre o novo procedimento 
da perícia médica no dia 4 de junho. O link para a reunião, que ocorrerá pelo Google 
Meet, será enviado para os e-mails dos servidores.

TREINAMENTO: PERÍCIA MÉDICA
Infoservidor



Nesses mesmos contatos é possível agendar atendimento presencial.

Pelo e-mail, também podem ser realizados pedidos de simulação de 
aposentadoria ou esclarecimentos de dúvidas pertinentes a 
aposentadorias, pensões, averbações, entre outros assuntos relacionados à 
previdência municipal. 

O O recadastramento dos inativos (prova de vida) continua suspenso em 
2021. Qualquer alteração será previamente comunicada.

contato.ipref@pmf.sc.gov.br
ou ainda pelo e-mail

das 12h às 18h das 12h às 18h
(48) 3216-0200      ou     (48) 3216-0206

O Instituto de Previdência de Florianópolis - IPREF, seguindo os 
protocolos de prevenção à Covid-19, está realizando atendimento 
aos servidores ativos e inativos pelos telefones:

Atendimento IPREF

Software online “Trello”

O Gabinete da Secretaria de 
Administração, em parceria com o 
Setor de Contratos da Diretoria de 
Gestão Administrativa, 
implementou um painel de controle 
dos contratos, buscando mais 
agilidade na construção, no acesso 
às inàs informações e no controle de 
valores e prazos dos contratos de 
responsabilidade da Secretaria de 
Administração.

Setor de Contratos implanta
novo painel de controle



Canais de comunicação do
Plano SC-SAÚDE:

Central de Relacionamento:
0800 648 1221 (24 horas – todos os dias)

Site:
www.scsaude.sea.sc.gov.br

E-mail:
falecomscsaude@sea.sc.gov.br

(48) 3251-5936
gbfpmf@pmf.sc.gov.br

A administração do Plano de Saúde dos 
servidores do município de Florianópolis, 
SC-SAÚDE, continuará atendendo normalmente 
todas as demandas relacionadas à adesão, 
exclusão, alteração cadastral, atestado de 
matrícula e dúvidas de cobranças de 
coparticipação.

SSobre mensalidades, o atendimento será via 
e-mail ou telefone:

Plano
de saúde



Torrada - fêmeaLaio - macho

Pascal - macho (pit bull mestiço)Aika - fêmea (pit bull mestiça)

DIBEA:
adote um amigo


