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ADMINISTRAÇÃO NA PRÁTICA:
Planejamento, organização, direção e

controle como caminho para o sucesso

Cláudia, no seu local de trabalho, a
Administração da Prefeitura Municipal de Florianópolis

Filha de caminhoneiro, desde 
cedo esteve com o pé na estrada 
e se tornou uma amante de 
viagens. Já ficou em torno de 30 
dias viajando por todo o Brasil, 
de Criciúma até Belém do Pará. 
Aos 16 anos começou sua 
carreira profissional estagiando 
na empresa Pauta 
Equipamentos de Informática. 
Em 2004, iniciou o curso de 
Administração na faculdade 
Estácio de Sá.

Cláudia, no seu local de trabalho, a



Cláudia Wagner Schutz, casada, Administradora e pós-graduanda em Gestão Pública. É 
servidora pública há sete anos, dois no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina (IFSC), e cinco na Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF). Adora coordenar, 
organizar, por isso escolheu a função que desempenha hoje na Secretaria Municipal de 
Administração da PMF: administradora na Diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas.

Quando perguntada aonde quer chegar e quais seus objetivos no cargo disse que sempre 
busca profissionalizar o setor e aplicar metodologias para aperfeiçoar as atividades, com o 
intuito de melhorar o trabalho do servidor interno, bem como a prestação de serviços ao 
servidor de outras secretarias.

Organizar virou palavra de ordem. Quando trabalhou como Gerente da Admissão e 
Desenvolvimento do Servidor (GADS), Schutz iniciou o método de Mapeamento de 
Processos, listando todas as atividades realizadas pelo setor. Depois, o incluiu na rede para que 
todos os servidores atuais ou futuros pudessem saber das atividades de rotina. Além disso, 
criou um fluxograma para que os servidores pudessem visualizar de forma dinâmica as 
principais etapas dos processos (admissão de servidores efetivos e comissionados). As 
reuniões quinzenais mantinham a comunicação clara e integrada entre os profissionais do 
setor.  Posteriormente, disponibilizou no Portal do Servidor a Cartilha de Ergonomia e o passo 
a passo do fluxo de entrada de processos.

A mania de organizar segue seus passos. Em 2019, 
em uma viagem à Tailândia, decidiu ajudar outras 
pessoas elaborando roteiros personalizados para 
as viagens que se transformou em um sonho 
chamado @memoriasemcarimbos. “Uma página 
onde divulgo viagens, promoções e informações 
(exigências e restrições de viagens, documentos, 
promoções, milhas…) de viagens e meu produto que 
é o roteiro personalizado”.

Segundo Schutz, assim como um processo dentro 
da Prefeitura, a organização de uma viagem 
precisa seguir um fluxo. “Seguimos um check list, 
como um fluxograma, a fim de não esquecer 
nenhuma etapa importante, uma vez que alguns 
procedimentos têm prazo ou podem inviabilizar a 
viagem caso não sejam verificados, como em um 
atendimento ao servidor ou ao cidadão”.

Claudia em sua viagem à Tailândia em 2019.Claudia em sua viagem à Tailândia em 2019.



De acordo com Schutz, todo o processo é realizado com base nesse 
mapeamento dos fluxos. Etapas são incluídas ou excluídas, conforme o 
cronograma de viagem, a fim de que sempre haja aperfeiçoamento dos 
procedimentos. Para que o roteiro de viagem seja elaborado com 
sucesso é necessário planejar, organizar e controlar todas as situações, 
assim como num fluxo organizacional.

QUER TER UMA VIAGEM
DOS SONHOS?

GOSTARAM DAS DICAS?
BOAS NÉ? CONTRATE!

ENTÃO, SIGA O MANUAL CRIADO PELA
NOSSA PERSONAGEM:

1.

2.

3.

4.

Começamos com o levantamento dos desejos do viajante;

É criado um cronograma de viagem com a organização da logística dela;

Com todas as informações reunidas é elaborado um livreto, um manual para
consulta do viajante, tal como o mapeamento de processo para o servidor da Prefeitura.

Depois, é feita a busca de informações relacionadas ao destino
(tais como atrações, restaurantes, estação do ano, restrições de entrada,
documentação necessária, moedas...);



Segundo dados do  Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, um homem morre a cada 
38 minutos, devido ao câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens. É a causa 
de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. 

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na 
ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem 
estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre exames para identificação de 
presença de nódulos suspeitos.

A Prefeitura Municipal de Florianópolis dispõe em seu Estatuto (LC 063/2003), que o 
servidor municipal possui um dia reservado por ano para a realização de exames 
preventivos de câncer.

 Art. 48 Fica instituído aos servidores públicos do município de Florianópolis, 01 (um) dia 
de ponto facultativo por ano de trabalho, para que possam efetuar exames preventivos de 
câncer de mama e de colo uterino para as servidoras e exame preventivo de câncer de 
próstata e de cólon (intestino grosso) para os servidores.

A Prefeitura Municipal de Florianópolis parabeniza todas as categorias que comemoram 
seus respectivos dias profissionais no mês de novembro e agradece pelos serviços 
prestados à toda comunidade de Florianópolis e, igualmente, reitera a importância destes 
profissionais no desenvolvimento de nossa cidade.

§ 1º - O dia de que trata o caput deste artigo poderá ser definido pelo próprio 
servidor, desde que previamente autorizado pela respectiva chefia imediata. 

§ 2° - O funcionário que desejar gozar do referido benefício deverá encaminhar ao 
setor de Recursos Humanos de seu órgão de trabalho, comprovante contendo a 
data e o tipo de exame realizado.

NOVEMBRO

DATAS COMEMORATIVAS
NOVEMBRO

08/11 - DIA DO RADIOLOGISTA
12/11 - DIAS DO DIRETOR DE ESCOLA
18/11 - DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR
20/11 - DIA DO AUDITOR INTERNO

20/11 - DIA DO BIOMÉDICO
20/11 - DIA DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE
23/11 - DIA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA
27/11 - DIA DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO



PROJETO
PARAENTENDER 

A Gerência de Admissão e Desenvolvimento Funcional vem trabalhando em 
conjunto com a Coordenadoria de Políticas Públicas de Pessoas com Deficiência e 
Pessoas com Doenças Raras e também a Fundação Catarinense de Educação 
Especial a fim de propor práticas de inclusão de Pessoas com Deficiência nos 
serviços públicos municipais, agregando novos conhecimento aos colaboradores 
e ambientando os espaços para a consolidação profissional destas pessoas.

O projeto está em fase inicial de desenvolvimento e deve contemplar, 
primeiramente, a Secretaria Municipal de Administração, visto que possui 
colaboradores com Deficiência, e após, servirá como piloto a ser expandido, 
posteriormente, em todas as Secretarias Municipais de Florianópolis, 
abordando a conscientização dos servidores que não possuem deficiências, 
os desafios espaço-laborais para adaptação de PCDs, levantamento e 
adequação do quadro de estagiários e servidores municipais atendendo o 
quantitativo a ser cumprido por Lei.

Equipe da Fundação Catarinense de Educação Especial, parceiros no projeto
de desenvolvimento funcional dos PCDs

Equipe da Fundação Catarinense de Educação Especial, parceiros no projeto



O Esocial é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas do Governo Federal e a partir de novembro/2021 entrará em vigor para os órgãos 
públicos. 

É um projeto do governo federal criado por meio do decreto 8.373 de 11 de dezembro de 2014. 
Trata-se de um sistema do governo que unifica o envio das informações de seus empregados e 
estagiários. É uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo federal: 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que inclui a Secretaria de Previdência, Secretaria 
de Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil; Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, todos vinculados ao Ministério da Economia.

Assim, as informações do servidor deverão estar atualizadas em todos os Órgão envolvidos 
(Receita Federal, INSS, Caixa Econômica e Banco do Brasil).

Deste modo, a equipe da Central de Atendimento, Diretoria de Gestão Escolar e Diretoria do 
Sistema de Gestão de Pessoas estão contactando os servidores para a regularização das 
informações e atendimento das especificações do novo sistema.

ESOCIAL

ESTÁGIO PROBATÓRIO
O Estágio Probatório compreende um período de três anos, divididos em 
seis avaliações semestrais, em que são verificadas as aptidões ou não 
necessárias para  a efetivação no cargo para o qual o servidor foi admitido. 
Ao final desse período é confirmada a estabilidade, sem esta, o servidor civil 
não poderá desfrutar de Licença Prêmio, Licença sem Vencimento, não 
poderá ir a disposição para qualquer órgão fora da municipalidade. Já o 
servidor do magistério, além dos itens acima, não fará jus a qualquer tipo de 
promoção funcional. 

Portanto, reforçamos a importância do envio das avaliações de Estágio 
Probatório dentro do tempo hábil, a fim de garantirmos os direitos do 
servidor e o desenvolvimento da Administração Pública Municipal.



SEMANA DO SERVIDOR

PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS 2021!

TREINAMENTO
SOBRE TACS
Capacitação sobre Termos de Ajuste de Conduta Disciplinar – TACs

O Departamento de Processos Administrativos e Disciplinares da SMA estará 
promovendo nos dias 25 e 27 do corrente, junto ao CEC, evento sobre os TACs para 
Servidores da PMF previamente inscritos. O objetivo é informar sobre o dispositivo 
do ajustamento de conduta como alternativa de procedimento administrativo 
disciplinar que foi adicionado ao Estatuto do Servidor pela LC 706/2021. 
Informações: deppad.pmf@gmail.com 

Na quarta-feira (27) houve a primeira premiação do Programa de Boas Práticas 
elaborado pela Secretaria de Administração de Florianópolis.

O programa recebeu mais de 30 práticas em diversas categorias, sendo elas 
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 
PROCESSOS DE INOVAÇÃO, GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR e GESTÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE.

Os vencedores de cada categoria se destacaram pela apresentação de propostas 
que envolviam melhorias nos processos internos, tecnologia, redução de custos e 
impacto social.

Um dos grandes objetivos do programa é justamente valorizar ideias que são 
viáveis de serem replicadas nas mais diversas áreas da Prefeitura e que tragam 
melhorias no funcionamento da organização.

A premiação aconteceu na Câmara dos Vereadores de Florianópolis e contou com 
a presença de diversas autoridades, sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, 
pelo canal oficial do youtube da Câmara Municipal e pelo youtube da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis.



(da esquerda para direita) Secretário Municipal de Administração,
Ronaldo Brito Freire, Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas, Rafael de Lima,

os sete vencedores das práticas, e o Vice Prefeito, Topázio Silveira Neto.

GESTÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA:

PROJETO:
Sistema de Gestão - Eficiência e Gestão de
Processos na Secretaria Municipal de Saúde

AUTOR:
Humberto João dos Santos

Foi criado um sistema que viabilizou
acompanhar, Bintegrar e automatizar

os processos administrativos.

E ORÇAMENTÁRIA:



GESTÃO DE MODERNIZAÇÃO
DE PROCESSOS DE INOVAÇÃO:

PROJETO:
Aplicativo de celular para registro
de ponto eletrônico

AUTORES:
Marina Guthiá Moraes e Alexandre Luiz Cherem Silva

Foi criado um sistema virtual, podendo ser usado em
IOS e ANDROID, que permite trabalhadores

com demanda remota, baterem o ponto
em área externa contemplando informações

de geolocalização e foto de comprovação.

GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA
E PARTICIPAÇÃO POPULAR:

PROJETO:
Transparência dos Recursos Públicos Municipais
Repassados para as Organizações da Sociedade Civil- OSC

AUTORES:
Elayne Cristina Santos Cunha e Sandro José da Silva

Plataforma virtual aberta que oportuniza à
população de forma clara e transparente o

acesso à informação sobre os
repasses públicos para as OSC.

PROJETO:
Modernização dos processos físicos IPUF

AUTORA:
Vanessa dos Santos Costa

Modernização do processo de recebimento e 
análise de protocolos do IPUF de forma a 

oportunizar o trabalho na pandemia, melhorar a 
agilidade no atendimento e a redução de custo.



Levi - macho Torresmo - macho Cuca - fêmea Jacaré - macho

DIBEA:
adote um amigo

GESTÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE:

PROJETO:
Projeto Transformar

AUTORA:
Juliana Galliano Vieira

Realizaram uma gincana com escolas
locais para limpeza da praia de Canasvieiras e

conseguiram arrecadar mais de
30 mil garrafas PET.


