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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 
831/SMF/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA – FUNREBOM E A EMPRESA TICKET 
SOLUÇÕES HDFGT S.A. Objeto: O presente Termo 
de Retificação tem por objeto retificar o valor da 
Cláusula Terceira, do Contrato original, por motivo 
de erro formal. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
RETIFICAÇÃO: O valor da Cláusula Terceira, do 
Contrato original, fica retificada nos seguintes 
termos: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO; O valor 
total estimado do presente Contrato é de R$ 
816.294,27 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e vinte e sete centavos); 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico Nº 071/SMA/SUPLC/2022; Data de 
assinatura: 18/10/2022; Nome das partes que 
assinaram: Pela Secretaria Municipal da Fazenda – 
FUNREBOM, o Secretário o Sr. Leandro Domingues 
e pela empresa o Sr. Luciano Rodrigo Weiand, e o 
Sr. Fábio Adriano Gallinea 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 982/SMF/2022; 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento e instalação de portão 
metálico eletrônico de correr com motor e de 
grade metálica, para permitir o fechamento da 
área interna do Quartel Bombeiro Militar do Rio 
Tavares; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico Nº 271/SMA/SUPLC/2022; 
Contratada: ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS EIRELI; Valor: O valor total do 

presente Contrato é de R$ 76.500,00 (setenta e 
seis mil e quinhentos reais); Vigência: O prazo de 
vigência deste Contrato será de até 31 de 
dezembro de 2022, a contar da data de assinatura 
do Contrato, podendo, por interesse da 
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, nos 
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 
1993; Dotação: Atividade: 2.334 - Programa de 
Apoio Administrativo FUNREBOM; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - 
PJ / 3.3.90.30 – Material de Consumo e na Fonte de 
Recursos: 039; Data de Assinatura: 25/10/2022; 
Nome das partes que assinaram: Pela Secretaria 
Municipal da Fazenda - FUNREBOM, o Sr. Leandro 
Domingues, e pela empresa, o Sr. Henry Fred 
Jeworowsky. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA 328/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 7o, inciso III, da Lei 
Complementar no 596/2017, e Considerando a Lei 
federal no 11.129, de 30 de junho de 2005, e 
resoluções da Comissão Nacional de Residência 
Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde; 
Considerando as Resoluções da Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM); Considerando a Lei 
municipal no 9.649, de 1o de outubro de 2014, que 
dispõe sobre a concessão de bolsas para residentes 
na rede de serviços do SUS, o pagamento de 
gratificação por preceptoria e estabelece outras 
providências; Considerando o Decreto municipal no 
18.428, de 12 de março de 2018, que regulamenta 
o parágrafo 2o, do artigo 5o da Lei no 9.649/2014 e 
dá outras providências; Considerando a Portaria no 
308/SMS/GAB/2022, de 20 de outubro de 2022, 
que estabelece os critérios para definição dos 
cenários de prática dos Programas de Residência 
Médica, Uniprofissional e Multiprofissional da SMS 
de Florianópolis, bem como de preceptores locais e 
de tutoria e coordenadores/supervisores 
vinculados aos Programas; RESOLVE: Estabelecer 
os procedimentos e critérios para o processo de 
credenciamento e recredenciamento de 
preceptores locais para os Programas de 
Residência Médica em Psiquiatria da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis, de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade da 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, de 
Residência Médica em Medicina de Emergência da 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e 
de Residência Multiprofissional em Saúde da 
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Família da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis e de instituições parceiras. 
(CONSULTAR ANEXO AO FINAL DESTA EDIÇÃO) 

Portaria: CTD 01553/2022 - O Secretário Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, RESOLVE: Art. 1º - ADMITIR 
WAGNER DIAS PEREIRA, matrícula 654754, 
MEDICO, para atuar em caráter temporário, na 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 
03/11/2022 a 02/11/2023, na unidade POLICLINICA 
CONTINENTE, com carga horária de 20:00 
semanais. Florianópolis, 27 de outubro de 2022. 
LUCIANO FORMIGHIERI Secretário Municipal 
Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 01554/2022 - O Secretário Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020, RESOLVE: Art. 1º - ADMITIR 
PAULA DALA VECHIA, matrícula 654507, TECNICO 
DE ENFERMAGEM, para atuar em caráter 
temporário, na Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 04/11/2022 a 02/05/2023, na unidade 
MORRO DAS PEDRAS, com carga horária de 40:00 
semanais. Florianópolis, 27 de outubro de 2022. 
LUCIANO FORMIGHIERI Secretário Municipal 
Adjunto de Saúde 

Portaria: CTD 01555/2022 - O Secretário Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei nº 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto nº 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto nº 21.352, de 17 
de março de 2020,  RESOLVE: Art. 1º - ADMITIR 
SHEILLA REGINA NEVES DE LIMA, matrícula 
654515, TECNICO DE ENFERMAGEM, para atuar em 
caráter temporário, na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 04/11/2022 a 02/05/2023, na 
unidade PANTANAL, com carga horária de 40:00 
semanais. Florianópolis, 27 de outubro de 2022. 
LUCIANO FORMIGHIERI Secretário Municipal 
Adjunto de Saúde 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 PORTARIA Nº 0746/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar a funcionária Tagma Angelica 
Nilson Becker, matrícula nº. 33076-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 864/SME/2022 – FLAME 
COMÉRCIO DE GÁS LTDA cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento de 
vasilhame vazio de gás liquefeito de petróleo para 
cozinha, p45kg, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de outubro de 
2022. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0747/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar a funcionária Gabriela Matilde 
dos Santos, matrícula n° 55973-3, para a 
fiscalização do CONTRATO Nº 825/SME/2022 – 
CONSTRUTORA NEVES & GOULART LTDA - ME, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada 
para manutenção e execução de decks e 
pergolados de madeira (com fornecimento de 
material e mão de obra), para as Unidades 
Escolares da Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de outubro de 
2022. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0748/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Marcos Losso Laus, 
matrícula n° 16561-1, para a fiscalização do 
CONTRATO Nº 880/SME/2022 – TRIO 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada 
para conclusão da construção do NEIM Red Park -
Ingleses do Rio Vermelho -  Florianópolis/SC. 
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Florianópolis, 31 de outubro de 2022. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 0749/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 803/SME/2022 – SÃO JOSÉ 
COMERCIAL LTDA - ME cujo objeto é a Contratação 
de empresa para o fornecimento de materiais de 
uso contínuo para a Educação Especial para a Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis/SC. 
Florianópolis, 31 de outubro de 2022. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 0750/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 856/SME/2022 – MOBILE 
SCHOOL COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento de 
conjuntos escolares para alunos e professores 
(carteiras e cadeiras), para atender as Unidades 
Educativas da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de outubro de 
2022. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0751/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 859/SME/2022 – NICOLAZZI 
& MORCH LTDA - ME cujo objeto é a Contratação 
de empresa para fornecimento de lixeiras seletivas 
para atender as Unidades Educativas da Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis/SC. 
Florianópolis, 31 de outubro de 2022. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 0752/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 

complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 860/SME/2022 – DG 
INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA – EPP cujo 
objeto é a Contratação de empresa para 
fornecimento de lixeiras, para atender as Unidades 
Educativas da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de outubro de 
2022. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0753/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 861/SME/2022 – 
COMERCIAL KS EIRELI - EPP cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento de 
lixeiras, para atender as Unidades Educativas da 
Rede Municipal de Educação de Florianópolis/SC. 
Florianópolis, 31 de outubro de 2022. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 0754/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 863/SME/2022 – REN9VARE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento de 
lixeiras para atender as Unidades Educativas da 
Rede Municipal de Educação de Florianópolis/SC. 
Florianópolis, 31 de outubro de 2022. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 0755/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 867/SME/2022 – VICENZO 
PNEUS E-COMMERCE LTDA – EPP cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento de 
pneus para atender a frota de ônibus e caminhões 
da Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de outubro de 
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2022. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0756/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve: Designar o funcionário Valdir Antônio 
Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 870/SME/2022 – MASTER 
ELETRODOMÉSTICO EIRELI – ME cujo objeto é a 
Aquisição de máquina de lavar roupas e secadora 
de roupas para a Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de outubro de 
2022. Maurício Fernandes Pereira. Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0757/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a lei 
complementar n° 706, de 27 de janeiro de 2021. 
Resolve:  Designar o funcionário Valdir 
Antônio Alves Júnior, matrícula nº. 34284-0 para a 
fiscalização da ATA Nº 871/SME/2022 – SÃO JOSÉ 
COMERCIAL LTDA - ME cujo objeto é a Contratação 
de empresa para fornecimento de varal de chão 
para atender as Unidades Educativas da Rede 
Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis/SC. Florianópolis, 31 de 
outubro de 2022. Maurício Fernandes Pereira. 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA N º 758/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação de Florianópolis/SC, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com a Lei nº 
7508/2007, que criou o Sistema Municipal de 
Ensino e as Resoluções n° 01/2017 e n° 01/2019 do 
Conselho Municipal de Educação, que autoriza o 
funcionamento e a supervisão das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito 
do Município de Florianópolis. Resolve: Artigo 1º 
Fica autorizado a mudança de Sede da Instituição 
Escola Infantil Arco Iris do Universo LTDA, nome 
fantasia Escola Infantil Arco Iris inscrita no CNPJ 
02.346.159/0001-98, para rua Júlio Moura, n°109, 
Centro -Florianópolis/SC, CEP 88.020-150 com base 
na legislação vigente de acordo com o Parecer nº 
016/2022, do Conselho Municipal de Educação 
aprovado em 26 de outubro de 2022. Artigo 2º A 
autorização de funcionamento fica estabelecida 
para atendimento à Educação Infantil. Artigo 3º 
Fica estabelecido que a Instituição Escola Infantil 
Arco Iris será supervisionada pela Secretaria 
Municipal de Educação, podendo ser suspensa a 
autorização, quando detectadas irregularidades, 
com base na legislação vigente. Artigo 4º Esta 

Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA N º 759/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação de Florianópolis/SC, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com a Lei nº 
7508/2007, que criou o Sistema Municipal de 
Ensino e as Resoluções n° 01/2017 e n° 01/2019 do 
Conselho Municipal de Educação, que autoriza o 
funcionamento e a supervisão das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito 
do Município de Florianópolis. Resolve: Artigo 1º 
Fica autorizado a mudança de Sede da Instituição 
Escola Erico Welter LTDA, nome fantasia Mosaico 
Educação Infantil inscrita no CNPJ 
29.029.763/0001-47, para Rua Rui Barbosa, n°146, 
Agronômica -Florianópolis/SC, CEP 88.025-301 com 
base na legislação vigente de acordo com o Parecer 
nº 017/2022, do Conselho Municipal de Educação 
aprovado em 26 de outubro de 2022. Artigo 2º A 
autorização de funcionamento fica estabelecida 
para atendimento à Educação Infantil. Artigo 3º 
Fica estabelecido que a instituição Mosaico 
Educação Infantil será supervisionada pela 
Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
suspensa a autorização, quando detectadas 
irregularidades, com base na legislação vigente. 
Artigo 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA 728/2022 - O Secretário Municipal de 
Educação, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do Magistério), 
resolve: Art. 1º Autorizar o afastamento da 
servidora Iara Guedes Tasso,  matrícula nº 22836-
2, atualmente designada para o Polo UAB, nos dias 
14, 25 de novembro, 15 e 16 de dezembro de 2022, 
por estar em compensação de férias não usufruídas 
por motivo superior de interesse público. Art. 2º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 31 de outubro de 2022. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0731/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Retificar a Portaria n. 
462/2022, publicada no D.O.E.M. de 15/08/2022 – 
Edição n. 3257/2022, conforme segue:  Onde se lê: 
14 de novembro de 2022; Leia-se: 16 de novembro 
de 2022; Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
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data de sua publicação. Florianópolis, 31 de 
outubro de 2022. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0732/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Juliana de Abreu 
Evangelista, matrícula no 16735-5, designada para 
o Departamento de Apoio à Formação e Atividades 
Complementares, nos dias 03 e 04 de novembro de 
2022, por estar em compensação de férias não 
usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 31 de 
dezembro de 2022. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 0733/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Magali Dela Bruna 
Noronha, matrícula no 20797-7, atualmente 
designada no Departamento de Apoio à Formação 
e Atividades Complementares, nos dias 18, 21, 22, 
23, 24 e 25 de novembro de 2022, por estar em 
compensação de férias não usufruídas por motivo 
superior de interesse público. Art. 2º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 31 de outubro  de 2022. MAURICÍO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 0734/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Simone Stela Vieira 
Martins, matrícula no 13158-0, designada para a 
Diretoria Operacional, nos dias 04, 09, 11, 18, 23, 
25, 30 de novembro, 02, 07, 09 de dezembro de 
2022, por estar em compensação por estar em 
compensação do Processo Funcional 006302/2017. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 31 de outubro de 2022. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 735/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere, resolve: Art. 1º Autorizar o afastamento 
da servidora Pietra Cassol Rogatti, matrícula nº 
59363-0, lotada na EBM Vergílio dos Reis Várzea, 
dias 17, 18 e 19 de novembro de 2022 para 
participar da apresentação do pôster digital – 
Haitian Creole Co-Activation During Word 

Recognition In Brazilin Portuguese, considerado 
dentro do tempo destinado à hora atividade  Art. 
2º O afastamento da servidora não poderá causar 
prejuízo ao desenvolvimento das atividades na 
Unidade Educativa e as despesas da viagem serão 
com ônus da servidora. Art. 4º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação e torna sem 
efeito a Portaria nº 710/2022, publicada em 
28/10/2022. Florianópolis, 01 de novembro de 
2022. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 736/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições, resolve: Art. 
1º Autorizar o afastamento da servidora Lenissa 
Coutinho, matrícula no 18403-9, lotada no Núcleo 
de Educação Infantil Municipal – NEIM Armação, 
dia 04 de novembro de 2022, por estar 
compensando serviços prestados ao Tribunal 
Regional Eleitoral.  Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 01 
de novembro de 2022. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 737/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Retificar a Portaria n. 
720/2022, publicada no D.O.E.M. de 28/10/2022 – 
Edição n. 3309/2022, conforme segue:  Onde se lê: 
matrícula 30906-1; Leia-se: 32906-1. Onde se lê: 03 
e 04 de novembro de 2022; Leia-se: 04 e 07 de 
novembro de 2022. Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 03 
de novembro de 2022. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 738/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Retificar a Portaria n. 
468/2022, publicada no D.O.E.M. de 17/08/2022 – 
Edição n. 3259/2022, conforme segue:  Onde se lê: 
no período de 12 a 16 de setembro, 10 e 11 de 
outubro, 11, 14, 16 a 18 de novembro de 2022 
Leia-se: no período de 12 a 16 de setembro, 10 e 
11 de outubro. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretária Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02662/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Naiade Schardosim de Azevedo, 
matrícula nº 65480-9, Professor Substituto IV 
(1328) Danca (071), para no período de 
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03/11/2022 a 01/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino/Vespertino), face o 
impedimento da titular Kenya Freitas Junqueira dos 
Santos, matrícula nº 63389-5, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02663/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Regiane Matos da Silva Sobral, matrícula 
nº 63010-1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
ed Infantil (083), para no período de 03/11/2022 a 
21/11/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Morro do Horacio (343360), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Andreia da Silva 
Heck, matrícula nº 62668-6, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02664/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Terezinha de Jesus Medeiros Dornele, 
matrícula nº 65474-4, Professor Substituto III 
(1326) Ingles (002), para no período de 03/11/2022 
a 16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino (344210), 
com carga horária de 10 (dez) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento do titular 
Casemiro Partala Neto, matrícula nº 21402-7, por 
estar em licença prêmio (12). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02665/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Rodrigo Monteiro da Silva Rosa, matrícula nº 
65387-0, Professor Substituto III (1326) 
Portugues/ingles (003), para no período de 

07/11/2022 a 18/11/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Jose Jacinto Cardoso 
(344223), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino/Vespertino), face o 
impedimento da titular Salete Roserlei Almeida 
Bee, matrícula nº 64367-0, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02666/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Raquel Inacia Carvalho, matrícula nº 
65330-6, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 08/11/2022 a 
06/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ferminio Francisco Vieira (343215), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Lurdete 
Castelan Novicki, matrícula nº 20385-8, por estar 
em licença prêmio (12). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 03 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02507/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Janine Cristina Luiz, matrícula nº 65482-
5, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-educ 
Especial (070) para no período de 03/11/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Almirante Carvalhal (344203), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02508/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Gilberto de Souza, matrícula nº 65477-9, Professor 
Substituto IV (1328) Auxiliar-educ Especial (070) 
para no período de 03/11/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Neim Orisvaldina Silva 
(343320), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
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entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 03 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02509/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Brenda Emanoely Correa, matrícula nº 
65484-1, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 04/11/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Monsenhor Frederico Hobold (343204), com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02510/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fabiane de Souza Cartaxo Silva, 
matrícula nº 65481-7, Professor Substituto III 
(1326) Portugues (001) para no período de 
03/11/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Brigadeiro Eduardo Gomes (344208), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 03 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02511/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Terezinha de Jesus Medeiros Dornele, 
matrícula nº 65474-4, Professor Substituto III 
(1326) Ingles (002) para no período de 03/11/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Prof 
Herondina Medeiros Zeferino (344210), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02024/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 

18/04/2022, a Portaria nº ADS 01271/22 de 
09/03/2022 de Eliani Marchinhaki, matrícula nº 
62175-7 para atuar no(a) Ebm Almirante Carvalhal 
(344203) , referente ao período que passa a ser de 
09/03/2022 a 16/12/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02025/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
02/08/2022, a Portaria nº CTD 00829/22 de 
16/05/2022 de Mylena Louise dos Santos, 
matrícula nº 60468-2 para atuar no(a) Neim Celso 
Ramos (343210) , referente ao período que passa a 
ser de 16/05/2022 a 16/12/2022 licença 
tratamento saude. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02026/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
03/11/2022, a Portaria nº CTD 01108/22 de 
17/10/2022 de Micheli da Silva Farias, matrícula nº 
65009-9 para atuar no(a) Neim Celso Ramos 
(343210) , referente ao período que passa a ser de 
19/10/2022 a 11/11/2022 licença tratamento 
saude. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02027/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
04/11/2022, a Portaria nº ADS 02179/22 de 
08/08/2022 de Alan de Hollanda Vieira Guerner, 
matrícula nº 64546-0 para atuar no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) , referente ao período que 
passa a ser de 08/08/2022 a 02/12/2022 por estar 
em licença tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02028/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/10/2022, a Portaria nº CTD 00810/22 de 
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09/05/2022 de Silvia Aparecida Meurer, matrícula 
nº 63562-6 para atuar no(a) Neim Paulo Michels 
(343211) , referente ao período que passa a ser de 
11/05/2022 a 16/12/2022 readaptação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02029/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
27/10/2022, a Portaria nº CTD 01072/22 de 
19/09/2022 de Ariana Martins, matrícula nº 
65028-5 para atuar no(a) Neim Joel Rogerio de 
Freitas (343209) , referente ao período que passa a 
ser de 19/09/2022 a 01/12/2022 licença 
tratamento saude. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02030/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/05/2022, a Portaria nº CTD 00048/22 de 
04/02/2022 de Fernando Marcelo da Silva, 
matrícula nº 60084-9 para atuar no(a) Neim Celso 
Pamplona (343202) , referente ao período que 
passa a ser de 07/02/2022 a 01/12/2022 licença 
tratamento saude. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02031/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
05/08/2022, a Portaria nº CTD 00752/22 de 
25/04/2022 de Josiane Florentino da Silva 
Desousa, matrícula nº 62126-9 para atuar no(a) 
Neim Celso Pamplona (343202) , referente ao 
período que passa a ser de 09/05/2022 a 
02/12/2022 férias. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02032/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/10/2022, a Portaria nº CTD 00811/22 de 
10/05/2022 de Aline Teodoro, matrícula nº 62857-
3 para atuar no(a) Neim Professora Otilia Cruz 

(343351) , referente ao período que passa a ser de 
09/05/2022 a 16/12/2022 readaptação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02033/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/03/2022, a Portaria nº ADS 01015/22 de 
15/02/2022 de Leticia Amorim da Silva, matrícula 
nº 61600-1 para atuar no(a) Neim Lausimar Maria 
Laus (343227) , referente ao período que passa a 
ser de 18/02/2022 a 07/11/2022 . Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02034/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/10/2022, a Portaria nº ADS 02153/22 de 
04/08/2022 de Julia Cleusa Felicio dos Santos, 
matrícula nº 64512-5 para atuar no(a) Neim 
Lausimar Maria Laus (343227) , referente ao 
período que passa a ser de 05/08/2022 a 
07/11/2022 . Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02035/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/08/2022, a Portaria nº ADS 01884/22 de 
10/06/2022 de Claudia da Silva, matrícula nº 
63863-3 para atuar no(a) Neim Julia Maria 
Rodrigues (343347) , referente ao período que 
passa a ser de 14/06/2022 a 16/12/2022 por estar 
em licença tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02036/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/09/2022, a Portaria nº CTD 00928/22 de 
20/07/2022 de Gisele Ribeiro e Ribeiro, matrícula 
nº 64333-5 para atuar no(a) Neim Vicentina Maria 
da Costa Laurindo (343233) , referente ao período 
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que passa a ser de 01/08/2022 a 16/12/2022 
férias. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02037/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/07/2022, a Portaria nº CTD 00492/22 de 
09/03/2022 de Gabriela da Silva Dutra, matrícula 
nº 62194-3 para atuar no(a) Neim Celso Pamplona 
(343202) , referente ao período que passa a ser de 
10/03/2022 a 16/12/2022 licença gestação. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02300/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/11/2022, da Portaria nº ADS 01838/22 de 
30/05/2022, de Tatiana Kazue Abreu, matrícula nº 
63759-9, lotada no(a) Neim Celso Ramos (343210) 
a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 03 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02301/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 07/11/2022, da Portaria nº ADS 02665/22 de 
03/11/2022, de Rodrigo Monteiro da Silva Rosa, 
matrícula nº 65387-0, lotado no(a) Ebm Jose 
Jacinto Cardoso (344223) por extinção da vaga. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02302/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/11/2022, da Portaria nº ADV 02494/22 de 
25/10/2022, de Thais de Araujo Rodrigues, 
matrícula nº 65434-5, lotada no(a) Ebm Henrique 
Veras (344211) não tomou posse no tempo 
previsto. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de 

novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02303/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/11/2022, da Portaria nº CTD 01102/22 de 
29/09/2022, de Irene Beatriz Teixeira Lucas, 
matrícula nº 65011-0, lotada no(a) Neim Gentil 
Mathias da Silva (343344) por retorno do titular. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CTD Nº 01122/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Art. 2 da Lei 9.287, de 
09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, de 
28/08/2013,Irene Beatriz Teixeira Lucas, matrícula 
nº 65011-0, Auxiliar de Sala (0816) Auxiliar de Sala 
(076), para no período de 11/11/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Gentil Mathias da Silva (343344), com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Gislene Goncalves 
Rodrigues, matrícula nº 30380-1, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). 
Florianópolis, 03 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

ERRATA AO AVISO DE RESULTADO DA FASE DE 
AMOSTRAS CHAMADA PÚBLICA Nº 
433/SMA/SUPLC/2022. O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Materiais e Serviços 
informa que, no resultado da fase de amostras 
chamada pública nº 433/SMA/SUPLC/2022, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 3.311, 
página 07, publicado em 01 de novembro de 2022, 
onde se lê: 

27 MANTEIGA SEM SAL APROVADO COOPERLAF 

Leia-se: 

27 MANTEIGA SEM SAL 

PEPROVADO 

Amostra em 
desacordo com o 

edital. Ficha 
técnica não segue 

o modelo do 
edital. Não 

apresentou os 
laudos das 

análises 
solicitadas. 

COOPERLAF 

A Comissão. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 978/SMI/2022: 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução da recuperação da Avenida 
Jacarandá - Daniela - Florianópolis/SC; Número e 
Modalidade da Licitação: Concorrência nº 
304/SMA/SUPLC/2022; Contratada: DJP 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP; Valor: O valor total do 
presente Contrato a preços iniciais é de R$ 
4.298.907,81 (quatro milhões, duzentos e noventa 
e oito mil, novecentos e sete reais e oitenta e um 
centavos); Vigência: O prazo de vigência do 
Contrato será de 330 (trezentos e trinta) dias, a 
contar da data de assinatura do referido 
instrumento, podendo ser prorrogado conforme o 
artigo 57 da Lei nº 8.666/93;6.2. O prazo de 
execução será 240 (duzentos e quarenta) dias, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro anexo 
ao edital, a contar da data de recebimento da 
Ordem de Serviço, devidamente emitida pela 
CONTRATANTE; Dotação: Atividade: 4.360 - 
Programa de Apoio a Convênios; pelo Elemento de 
Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações e pela 
Fonte de Recursos: 404; Data de Assinatura: 
24/10/2022; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, o Sr. Valter 
José Gallina, e pela empresa, o Sr. Delcio Heinz 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 996/SMDU/2022; 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de execução e 
instalação de paredes divisórias em extensão de 
250m², com portas de passagens e vidros com 
acessórios necessários nas instalações do 
Município na Avenida Prefeito Osmar Cunha; 
Número e Modalidade da Licitação: Dispensa de 
Licitação nº 628/SMA/SUPLC/2022; Contratada: 
FORROTEX FORROS E DIVISÓRIAS EIRELI - EPP; 
Valor: O valor total estimado do presente Contrato 
é R$ 49.330,00 (quarenta e nove mil, trezentos e 
trinta reais); Vigência: O presente Contrato terá 
vigência inicial de 90 (noventa) dias ininterruptos, a 
contar da data de sua assinatura. Podendo ser 
prorrogado até o limite de 180 (cento e oitenta) 
dias previsto na lei; Dotação: Atividade: 2.332 - 
Programa de Apoio Administrativo; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - 
PJ e na Fonte de Recursos: 080; Data de 
Assinaturas: 01/11/2022; Nome das partes que 

assinaram: Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano: Fábio Murilo Botelho, e 
pela empresa: por procuração o Sr. Joaquim Valdir 
Pereira 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, TECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

PORTARIA Nº 026/SMTTDE/2022 DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2022 - O Secretário Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, 
inciso I, da Lei Orgânica do Município, Resolve: Art. 
1º Autorizar a condução do veículo da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico pelo servidor 
JEFFERSON VALMOR INÁCIO, ocupante do cargo 
de Diretor de Negócios Inovadores, lotado na 
Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, matrícula n. 65357-8, 
portador do RG n. 4061988, CPF n. XXX.120.009-
XX, devidamente habilitado pela CNH sob n. 
01788501805, categoria B; Art.2º A 
responsabilidade administrativa, civil e penal, em 
casos de colisões, lesões corporais ou mesmo 
óbitos decorrentes do objetivo dessa portaria, qual 
seja, autorizar a condução dos automóveis desta 
Secretaria, conforme termo de responsabilidade 
(anexo) previamente firmado ficará a cargo do 
servidor supracitado; Art. 3º Esta portaria entra em 
vigor na data da sua publicação. Florianópolis, 01 
de novembro de 2022.  JULIANO RICHTER PIRES-
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, 
TECNOLOGIA, E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
ANEXO I. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL 
MUNICIPAL. Ilustríssimo Senhor Secretário de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
Eu, Jefferson Valmor Inácio, servidor municipal, 
ocupante do cargo de Diretor de Negócios 
Inovadores, lotado na Secretaria Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, matrícula n. 65357-8, portador do RG 
n. 4061988, CPF n. XXX.120.009-XX, devidamente 
habilitado pela CNH sob n. 01788501805, categoria 
B, com validade até 18/05/2025, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, 
REQUERER concessão de autorização para dirigir 
veículo oficial municipal, para: DECLARO estar 
ciente das incumbências e responsabilidades 
decorrentes da condução de veículo oficial 
municipal, conforme segue: Verificar, antes da 
partida, se o veículo está em condições de trafegar 
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em via pública, contendo os itens de segurança 
exigidos; Preencher devidamente a ficha de 
controle de tráfego, que é objeto de verificação; 
Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito, observando 
as normas de trânsito vigentes; Assumir as multas 
decorrentes de infração de trânsito a que deu 
causa; Comunicar, imediatamente, toda e qualquer 
ocorrência anormal de ordem mecânica, elétrica 
ou acidental, que porventura aconteça com o 
veículo oficial em uso; Não dar carona a pessoas 
estranhas às atividades laborais; Não desviar do 
curso e/ou finalidade do deslocamento da 
Secretaria. DECLARO, ainda, estar ciente que, caso 
ocorra dano de ordem mecânica, por imperícia e 
negligência, haverá apuração de ocorrência, que 
poderá importar em indenização/ressarcimento de 
dano causado aos cofres públicos. Nestes Termos. 
P. Deferimento. Florianópolis, 01 de novembro de 
2022. A Secretaria de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, AUTORIZA o servidor 
requerente a dirigir veículo oficial municipal. 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 734/FMAS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA. 
Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem 
por objeto a inclusão de Dotação Orçamentária na 
Cláusula Décima da Ata de Registro de Preços 
original. CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS DA DESPESA; 
Os recursos orçamentários, necessários e 
suficientes para subsidiar a despesa da presente 
ATA, correrão da seguinte dotação orçamentária: 
Atividade: 2.102; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 e 
na Fonte de Recursos: 500.LEIA-SE: CLÁUSULA 
DÉCIMA – DOS RECURSOS DA DESPESA; Os 
recursos orçamentários, necessários e suficientes 
para subsidiar a despesa da presente ATA, correrão 
da seguinte dotação orçamentária: Atividade: 
2.102; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 e na Fonte 
de Recursos: 500 / 80. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO:O presente Termo de 
Apostilamento substitui o aditamento contratual, 
em conformidade com a redação do §8º do Art. 65, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
do Parecer nº 199/2022 da Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e no OE 

212/SEMAS/GAB/ADJ/2022, partes integrantes 
deste Termo de Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 394/SMA/SUPLC/2022; Data 
de Assinatura: 25/10/2022; Nome da parte que 
assina: Pelo Fundo Municipal de Assistência Social: 
a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 733/FMAS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
CHURRASCARIA E RESTAURANTE BARRIGA VERDE 
LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo de 
Apostilamento tem por objeto a inclusão de 
Dotação Orçamentária na Cláusula Décima da Ata 
de Registro de Preços original. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA DÉCIMA 
– DOS RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa da presente ATA, correrão da 
seguinte dotação orçamentária: Atividade: 2.102; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 e na Fonte de 
Recursos: 500. LEIA-SE: CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 
RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa da presente ATA, correrão da 
seguinte dotação orçamentária: Atividade: 2.102; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 e na Fonte de 
Recursos: 500 / 80. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo de 
Apostilamento substitui o aditamento contratual, 
em conformidade com a redação do §8º do Art. 65, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
do Parecer nº 200/2022 da Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e no OE 
212/SEMAS/GAB/ADJ/2022, partes integrantes 
deste Termo de Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 394/SMA/SUPLC/2022; Data 
de Assinatura: 25/10/2022; Nome da parte que 
assina: Pelo Fundo Municipal de Assistência Social: 
a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO Nº 
731/FMAS/2022, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 2S HOTELARIA 
LIMITADA - ME. Objeto: O presente Termo de 
Apostilamento tem por objeto a inclusão de 
Dotação Orçamentária na Cláusula Quarta do 
Contrato original. CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
INCLUSÃO: ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA QUARTA – DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa do presente Contrato, mais 
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especificamente da seguinte dotação 
orçamentária: Órgão e Unidade Orçamentária: 
36.01; Funcional: 08.244.0104 – Assistência 
Comunitária; Projeto/Atividade: 2.102 – Bloco da 
Proteção Social Especial; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ e na 
Fonte de Recursos: 080 / 500”.LEIA-SE: “CLÁUSULA 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Os 
recursos orçamentários, necessários e suficientes 
para subsidiar a despesa do presente Contrato, 
mais especificamente da seguinte dotação 
orçamentária: Órgão e Unidade Orçamentária: 
36.01; Funcional: 08.244.0104 – Assistência 
Comunitária; Projeto/Atividade: 2.102 – Bloco da 
Proteção Social Especial / 2.391; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
PJ e na Fonte de Recursos: 080 / 500”. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO:O presente 
Termo de Apostilamento substitui o aditamento 
contratual, em conformidade com a redação do 
§8º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, 
fundamentado no Parecer Jurídico nº 192/2022 da 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e no Ofício OE 
208/SEMAS/GAB/ADJ/2022, partes integrantes 
deste Termo de Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Chamada Pública nº 
474/SMA/SUPLC/2022; Data de Assinatura: 
25/10/2022; Nome da parte que assina: Pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social: a Sra. Maria 
Cláudia Goulart da Silva. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 636/FMAS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PEDAGÓGICOS LTDA - EPP. Objeto: O presente 
Termo de Apostilamento tem por objeto a inclusão 
de Dotação Orçamentária na Cláusula Décima da 
Ata de Registro de Preços original. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA DÉCIMA 
– DOS RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa da presente ATA, correrão da 
seguinte dotação orçamentária: Atividade: 2.102 / 
2.247 / 4.090 / 4.693; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 500." LEIA-SE: 
"CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS DA 
DESPESA; Os recursos orçamentários, necessários e 
suficientes para subsidiar a despesa da presente 
ATA, correrão da seguinte dotação orçamentária: 
Atividade: 2.102 / 2.247 / 4.090 / 4.693; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 500 / 
80." CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 

O presente Termo de Apostilamento substitui o 
aditamento contratual, em conformidade com a 
redação do §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações, do Parecer nº 
196/2022 da Assessoria Jurídica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e no OE 
209/SEMAS/GAB/ADJ/2022, partes integrantes 
deste Termo de Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 060/SMA/SUPLC/2022; Data 
de Assinatura: 25/10/2022; Nome da parte que 
assina: Pelo Fundo Municipal de Assistência Social: 
a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 634/FMAS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
R.S VAREJO EIRELI - EPP. Objeto: O presente 
Termo de Apostilamento tem por objeto a inclusão 
de Dotação Orçamentária na Cláusula Décima da 
Ata de Registro de Preços original. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA DÉCIMA 
– DOS RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa da presente ATA, correrão da 
seguinte dotação orçamentária: Atividade: 2.102 / 
2.247 / 4.090 / 4.693; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 500." LEIA-SE: 
"CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS DA 
DESPESA; Os recursos orçamentários, necessários e 
suficientes para subsidiar a despesa da presente 
ATA, correrão da seguinte dotação orçamentária: 
Atividade: 2.102 / 2.247 / 4.090 / 4.693; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 500 / 
80." CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
O presente Termo de Apostilamento substitui o 
aditamento contratual, em conformidade com a 
redação do §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações, do Parecer nº 
197/2022 da Assessoria Jurídica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e no OE 
209/SEMAS/GAB/ADJ/2022, partes integrantes 
deste Termo de Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 060/SMA/SUPLC/2022; Data 
de Assinatura: 25/10/2022; Nome da parte que 
assina: Pelo Fundo Municipal de Assistência Social: 
a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 632/FMAS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA 
YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI – ME. 
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Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem 
por objeto a inclusão de Dotação Orçamentária na 
Cláusula Décima da Ata de Registro de Preços 
original. CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE LÊ: 
"CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS DA 
DESPESA; Os recursos orçamentários, necessários e 
suficientes para subsidiar a despesa da presente 
ATA, correrão da seguinte dotação orçamentária: 
Atividade: 2.102 / 2.247 / 4.090 / 4.693; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 
500."LEIA-SE: "CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 
RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa da presente ATA, correrão da 
seguinte dotação orçamentária: Atividade: 2.102 / 
2.247 / 4.090 / 4.693; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 500 / 80." 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: O 
presente Termo de Apostilamento substitui o 
aditamento contratual, em conformidade com a 
redação do §8º do Art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações, do Parecer nº 
198/2022 da Assessoria Jurídica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e no OE 
209/SEMAS/GAB/ADJ/2022, partes integrantes 
deste Termo de Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 060/SMA/SUPLC/2022; Data 
de Assinatura: 25/10/2022; Nome da parte que 
assina: Pelo Fundo Municipal de Assistência Social: 
a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 
515/FCFFC/2022 ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL 
FRANKLIN CASCAES - FCFFC E ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL PARQUE 
DAS DUNAS – A Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer, através da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas, o art. 8º, III, da 
Lei n. 706/2021 c/c inciso I, do art. 82 da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis nas  Leis 
Federais n° 13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e do 
Decreto Municipal nº. 21.966/2020 que 
regulamenta as parcerias entre a Administração 
Pública e as Organizações da Sociedade Civil, 
firmou Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL PARQUE 
DAS DUNAS, visando à cooperação financeira nas 
despesas decorrentes do projeto “CULTURA 

MANÉ”, no valor montante de R$ 199.700,00 
(cento e noventa e nove mil e setecentos reais) 
aprovado pela comissão de seleção do  Edital 
nº.  Nº 009/SMCEL/FME/FCFFC/202 - PROJETOS 
ESPECIAIS DE CULTURA ESPORTE E LAZER, com 
objetivo de oferecer momentos culturais e lazer 
para a comunidade da cidade de Florianópolis, com 
foco em manter viva a tradição e cultura açoriana 
local com atrações culturais em parques públicos, 
conforme plano de trabalho, parecer técnico e 
parecer jurídico. Termo de Fomento nº 
515/FCFFC/2022, vigência até 31/12/2022, 
assinado pelas partes, em Florianópolis, 01 de 
novembro de 2022. Douglas  Pires Fortkamp - 
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Marcio 
Manoel da Costa - Superintendente da Fundação 
Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e Pietro 
da Fonseca Vierginio - Presidente da ASSERPD. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PUBLICOS 

PORTARIA Nº 382/2022 O SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de 
suas atribuições concedidas pelo disposto no art. 
86, inciso I, alínea “i” da Lei Complementar 
706/2021, CONSIDERANDO o parágrafo segundo, 
do artigo 25, da Emenda Constitucional nº 
103/2019, que alterou a Constituição Federal para 
possibilitar a conversão de tempo especial em 
comum; CONSIDERANDO a limitação temporal até 
12/11/2019, imposta pelo §14, do artigo 201, da 
Constituição Federal; CONSIDERANDO que o 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 
942, ampliou os efeitos da Súmula vinculante nº 
33, que previa a aplicação “ao servidor público, no 
que couber, as regras do regime geral da 
previdência social sobre aposentadoria especial de 
que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição 
Federal, até a edição de lei complementar 
específica”, possibilitando também a conversão de 
tempo especial em comum, com aplicação das 
regras do RGPS; CONSIDERANDO que ao julgar o 
tema 942, o Supremo Tribunal Federal ampliou a 
possibilidade para os servidores públicos de 
conversão do tempo especial em comum até e 
edição da EC nº 103/2019; CONSIDERANDO que a 
decisão do tema 942 do STF determinou a 
aplicação do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/1991 tanto 
para os segurados do RGPS quanto para o RPPS; 
CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 
792/2021/ME, expedida pela Secretaria Especial de 
Previdência que referenda que o art. 25 da EC nº 
103/2019 “possibilita a conversão de tempo 
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especial em comum, inclusive para efeito de 
contagem recíproca, cumprido até a publicação 
dessa reforma.”; CONSIDERANDO o parecer 
jurídico IPREF/009/2022, referendado pela douta 
Procuradoria Geral do Município, que afirma ser 
possível o reconhecimento administrativo da 
conversão de tempo especial, de forma 
individualizada, inclusive quanto aos pleitos 
judiciais, assim como dos processos já em 
tramitação; RESOLVE: Art. 1º Aplicar 
administrativamente a conversão do tempo 
especial em comum aplicando-se aos servidores 
públicos do Município de Florianópolis, que 
tenham exercido atividades sob condições 
especiais com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, 
ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou 
ocupação, nos termos da legislação federal, até a 
data da edição da EC nº 103/2019, que se deu em 
13/11/2019. Art. 2º É expressamente vedada a 
conversão de tempo especial em comum para os 
segurados do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) de Florianópolis de período compreendido 
após a entrada em vigor da Emenda à Constituição 
da República nº 103/2019. Art. 3º No caso de o 
tempo especial ter sido exercido no âmbito do 
próprio serviço público municipal, por segurado do 
RPPS Florianópolis/SC, dever-se-á proceder a 
anotação/registro na ficha funcional do servidor. 
Art. 4º A comprovação do exercício de atividade 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física deverá ser feita por meio de 
laudos técnicos definidos pelo Regime Geral de 
Previdência. Art. 5º O tempo cumprido sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física em outro regime de previdência 
poderá ser averbado junto ao RPPS 
Florianópolis/SC, quando certificado como tal em 
CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) emitida 
pelo regime de origem. Art. 6º O prazo 
prescricional para a revisão do ato de 
aposentadoria é de 5 (cinco) anos contados a partir 
do ato de concessão. Art. 7º A existência de ação 
judicial pleiteando a conversão do tempo especial 
em comum impede a análise de requerimento 
administrativo com o mesmo objeto, sobrestando-
se o processo administrativo até o trânsito em 
julgado da demanda judicial. Art. 8º Nas ações 
judiciais que tenham como objeto a conversão de 
tempo especial em comum e que estejam 
abarcadas pelo Tema 942 do STF, o IPREF, por meio 
da Assessoria jurídica, deverá analisar no caso 
concreto a possibilidade de requerer o 
reconhecimento jurídico do pedido formulado na 
ação (art. 487, III, a, do CPC), devidamente 
autorizada pela Superintendência do IPREF e 

referendada pela PGM ou em já havendo sentença 
proferida dispensar-se a interposição de recurso. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 01 de novembro de 2022 
LUÍS FABIANO DE ARAUJO GIANNINI                   
Superintendente 

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES 

RESULTADO DO REQUERIMENTO DE 
CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
005/2022/PMF/SMDC A SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 
FLORIANÓPOLIS-SC , no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no art. 86, Inciso I da Lei 
Complementar 706/2021, torna público aos 
interessados as EMPRESAS APTAS a participarem 
do evento intitulado "FEIRÃO DE EMPREGOS DE 
FLORIPA": ANGELONI; CASAS DA ÁGUA; COSTÃO 
DO SANTINHO; GERA EMPREGOS; KOERICH; 
MERCADO LIVRE; ORBENK; ORCALI; PRESEZA 
PSICOLOGIA; INSTITUTO PROA; SESI SENAT; 
MERCADÃO DOS ÓCULOS; OIM ONU MIGRAÇÃO; 
Florianópolis 01 de novembro de 2022. NOEMI 
HILDA DA SILVA LEAL. Superintendente. 

INSTITUTO DE PESQUISA E 

PLANEJAMENTO URBANO DE 

FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 10/IPUF/GAB/2022 O 
Superintendente do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF – no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 16, item VII do regulamento da autarquia. 
RESOLVE: Art. 1º - Tornar sem efeito o ato 
administrativo da Portaria nº 09/IPUF/GAB/2022, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
Edição nº 3306, de 25/10/2022, que designa 
servidoras Patricia Carvalho da Rosa, Mat. 34495-8, 
Camila Cristina Alves da Silva Mat. 30515-4 e 
Fabricia Pereira Mesquita Mat. 49404-6 
responsáveis pelo Análise Financeira de Prestação 
de Contas do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Florianópolis – IPUF, Decreto n. 
21.966/2020. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua assinatura. Florianópolis, em 31 de 
outubro de 2022. CARLOS LEONARDO COSTA 
ALVARENGA Superintendente do IPUF. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA MESA N. 568, de 03 de novembro de 
2022. A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, com amparo no art. 11, Inciso XV, do 
Regimento Interno da CMF, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR, em conformidade com o art. 8º, 
inciso II, da Lei Complementar n. 063/2003, 
GABRIELE PADILHA, do cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, nível 9, 
do Grupo Ocupacional Assessoria Parlamentar de 
Gabinete, com lotação no Gabinete do Vereador 
Ricardo José de Souza. Art. 2º Este Ato terá 
efeito a partir de sua publicação. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 03 de 
novembro de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI 
ODA – Presidente. Vereadora PRISCILA 
FERNANDES FARIAS - 2º Vice-Presidente. 
Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º 
Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 569, de 03 de novembro de 
2022. A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, com amparo no art. 11, Inciso XV, do 
Regimento Interno da CMF,  RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, em conformidade com o 
art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 
063/2003, JOSIANI FERREIRA, do cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, nível 7, do Grupo Ocupacional 
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com 
lotação no Gabinete da Vereadora Maryanne 
Terezinha Mattos. Art. 2º Este Ato terá efeito a 
partir de sua publicação. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 03 de novembro 
de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI ODA – 
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. Vereadora 
PRISCILA FERNANDES FARIAS - 2º Vice-
Presidente. Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR 
- 1º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 570, de 03 de novembro de 
2022. A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 

atribuições, com amparo no art. 11, Inciso XV, do 
Regimento Interno da CMF, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR, em conformidade com o art. 8º, 
inciso II, da Lei Complementar n. 063/2003, 
VALDEMIR MAURI CLEMENTE, do cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, nível 10, do Grupo Ocupacional 
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com 
lotação no Gabinete do Vereador João Paulo 
Ferreira. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de 
sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 03 de novembro de 2022. 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA – Presidente. 
Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI - 1º 
Vice-Presidente. Vereadora PRISCILA FERNANDES 
FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador ADRIANO 
ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 571, de 03 de novembro de 
2022. A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, com amparo no art. 11, Inciso XV, do 
Regimento Interno da CMF, RESOLVE: Art. 1º 
ALTERAR, em conformidade com a Resolução 
2.538/2022, do nível 2 para o nível 1, o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, de LEANDRO VIGGANIGO LOCH, com 
lotação no Gabinete do Vereador João Paulo 
Ferreira. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de 
sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 03 de novembro de 2022. 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA – Presidente. 
Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI - 1º 
Vice-Presidente. Vereadora PRISCILA FERNANDES 
FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador ADRIANO 
ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 8/2022 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de 
dezembro de 2002, publica o presente edital de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no âmbito da 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE no local, data, 
horário e assunto a seguir relacionados: Data: 10 
de novembro de 2022. Local: Plenarinho CMF – 1º 
andar – rua Anita Garibaldi, 35 – Centro. Horário: 
14 horas. Assunto: Tratar sobre o atendimento à 
Lei Complementar nº 383, de 2010 que Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da identificação 
eletrônica, por meio de microchip, de todos os 
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animais das espécies canina, felina, equina, muar, 
asinina, de tração ou não, dentro do município de 
Florianópolis, em atendimento ao Requerimento n. 
076/2022, de autoria da Vereadora Maryanne 
Mattos. Câmara Municipal de Florianópolis, em 19 
de outubro de 2022. Vereador Roberto Katumi 
Oda- Presidente 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 9/2022 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de 
dezembro de 2002, publica o presente edital de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no âmbito da 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE no local, data, 
horário e assunto a seguir relacionados: Data: 17 
de novembro de 2022. Local: Plenarinho CMF – 1º 
andar – rua Anita Garibaldi, 35 – Centro. Horário: 
14 horas. Assunto: Discutir o Projeto de Lei 
Complementar n. 1690/2017, de autoria do 
Vereador Marcos José Abreu - Marquito, que 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção e 
apresentação de plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos para a realização de eventos de 
grande porte no município de Florianópolis. 
Câmara Municipal de Florianópolis, em 19 de 
outubro de 2022. Vereador Roberto Katumi Oda - 
Presidente 
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ANEXOS 
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Portaria 328/SMS/GAB/2022 
 

 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I, da 

Lei Orgânica do Município, c/c o art. 7º, inciso III, da Lei Complementar nº 596/2017, e 

 

Considerando a Lei federal no 11.129, de 30 de junho de 2005, e resoluções da Comissão 

Nacional de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde; 

 

Considerando as Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); 
 
 

Considerando a Lei municipal nº 9.649, de 1º de outubro de 2014, que dispõe sobre a 

concessão de bolsas para residentes na rede de serviços do SUS, o pagamento de gratificação 

por preceptoria e estabelece outras providências; 

 

Considerando o Decreto municipal nº 18.428, de 12 de março de 2018, que regulamenta o 

parágrafo 2º, do artigo 5º da Lei nº 9.649/2014 e dá outras providências; 

 

Considerando a Portaria nº 308/SMS/GAB/2022, de 20 de outubro de 2022, que estabelece os 

critérios para definição dos cenários de prática dos Programas de Residência Médica, 

Uniprofissional e Multiprofissional da SMS de Florianópolis, bem como de preceptores locais e 

de tutoria e coordenadores/supervisores vinculados aos Programas; 

 

 
RESOLVE: 

 
Estabelecer os procedimentos e critérios para o processo de credenciamento e 

recredenciamento de preceptores locais para os Programas de Residência Médica em 

Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, de Residência 

Médica em Medicina de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis e de instituições parceiras. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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1. DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 
 

 
A Residência Médica, instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, e, em 07 de 

julho de 1981, pela Lei nº 6.932, é uma modalidade de ensino de pós-graduação latu sensu 

destinada a médicos como curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço. 

Funciona em instituições de saúde, sob a orientação de médicos de elevada qualificação ética e 

profissional, sendo considerada o “padrão ouro” da especialização médica. 

 

Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde constituem 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinado às profissões da saúde, 

excetuada a médica, sob a forma de curso de especialização caracterizado por  ensino e 

treinamento em serviço em regime de tempo integral sob supervisão de preceptoria, com 

duração mínima de dois anos e dedicação exclusiva. As Residências Multiprofissionais são 

regidas pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, e pelas Resoluções da Comissão Nacional 

de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde. 

 

Na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis, a função de preceptoria das 

Residências em Saúde e o pagamento de gratificação de preceptoria são regulamentados pela 

Lei no 9.649, de 1º de outubro de 2014, pelo Decreto no 18.428, de 12 de março de 2018 e pela 

Portaria no 308/SMS/GAB/2022, de 20 de outubro de 2022, atendendo também ao disposto no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e no Regimento/Regulamento Interno dos Programas. 

 
 

2. DOS CAMPOS DE PRÁTICA 
 
 

Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e em Medicina de Família 

se desenvolverão nos serviços da própria rede municipal de saúde de Florianópolis, 

principalmente nos Centros de Saúde, que funcionam no modelo da Estratégia Saúde da 

Família. Para fins dessa Portaria, todos os Centros de Saúde de Florianópolis serão 

considerados elegíveis para recebimento de residentes no ano de 2023. 

 

O Programa de Residência Médica em Psiquiatria se desenvolverá nos serviços da própria rede 

municipal de saúde de Florianópolis e em serviços conveniados. Para fins dessa Portaria, todos 

os Centros de Atenção Psicossocial e  Policlínicas Municipais de  Florianópolis  serão 

considerados elegíveis para recebimento de residentes no ano de 2023. 
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O Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência se desenvolverá nos serviços 

da própria rede municipal de saúde de Florianópolis, principalmente nas Unidades de Pronto 

Atendimento Norte e Sul, e em  serviços conveniados. Para fins dessa Portaria,  todas as 

Unidades de Pronto Atendimento de Florianópolis serão consideradas elegíveis para 

recebimento de residentes no ano de 2023. 

 

Para definição final dos campos de prática das Residências, em cada Programa, as Unidades 

elegíveis para recebimento de residentes em 2023 sofrerão, posteriormente, análise de 

viabilidade pelas respectivas gerência e coordenação de Residência da SMS de Florianópolis, 

com anuência da Diretoria de Atenção à Saúde, considerando-se os critérios definidos no 

Anexo I desta Portaria. 

 

3. REQUISITOS PARA FUNÇÃO DE PRECEPTOR LOCAL 
 
 

3.1 O preceptor local é o profissional de saúde que pertence ao serviço de saúde e atende aos 

critérios estabelecidos no PPP e no Regimento/Regulamento Interno dos Programas de 

Residência, com competência e habilidade clínica, além de capacidade para conduzir o 

residente no processo de treinamento em serviço, estimulando e possibilitando seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

3.2.1 São critérios mínimos para desempenhar a função de Preceptor Local dos Programas 

de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: 

3.2.1.1 Cumprir com os critérios definidos no PPP e Regimento/Regulamento Interno do 

Programa e nas resoluções da CNRMS; 

3.2.1.2 Ser, obrigatoriamente, da mesma área profissional do residente ao qual irá preceptorar; 

3.2.1.3 Ter titulação mínima de especialista na área profissional da saúde; 

3.2.1.4 er servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

3.2.1.5 Ter experiência profissional de, no mínimo, 2 anos na Atenção Primária em Saúde, 

podendo ser contabilizada, para fins de experiência profissional, a carga horária de atividades 

práticas de cursos de Residência realizados previamente em Atenção Primária e/ou Saúde da 

Família; 

3.2.1.6 Estar vinculado à Unidade de Saúde definida para o desenvolvimento da Residência 

após análise de viabilidade e disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do 

Programa. Caso o profissional esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, 

tem a responsabilidade de comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até seu 
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retorno. Em situações de licença superior a 30 dias, o profissional não poderá assumir a 

preceptoria; 

3.2.1.7 Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços, tais como Carteira de Serviços da APS, protocolos municipais e PACK, e documentos 

e normativas do Programa de Residência, como Projeto Político Pedagógico e 

Regimento/Regulamento Interno; 

3.2.1.8 Estar atuando em equipe da Estratégia de Saúde da Família ou Equipe Multiprofissional 

na APS, com carga horária mínima de 30h semanais distribuídas em, no mínimo, 04 dias da 

semana; 

3.2.1.9 Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em caso 

de liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, o preceptor poderá 

se manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, considerando 

o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa a que estiver 

vinculado; 

3.2.1.10 Estar ciente de que poderá ser preceptor de referência de 2 residentes como padrão, 

podendo em circunstâncias estabelecidas ser responsável por até 3 residentes; 

3.2.1.11 Ter disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota; 

3.2.1.12 Ter disponibilidade para ser preceptor de quaisquer Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família desenvolvidos na Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis; 

3.2.1.13 Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, quando 

solicitado; 

3.2.1.14 Ministrar aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS de 

Florianópolis; 

3.2.1.15 Participar da semana de acolhimento dos residentes. 

 
3.2.2 São critérios mínimos para desempenhar a função de Preceptor Local do Programa de 

Residência em Medicina de Família e Comunidade: 

3.2.2.1 Cumprir com os critérios definidos no PPP e Regulamento Interno do Programa e nas 

resoluções da CNRM; 

3.2.2.2 er, obrigatoriamente, da mesma área profissional do residente ao qual irá preceptorar; 

3.2.2.3 Ser especialista e ter, preferencialmente, certificado de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade ou, ainda, ser especialista com Título pela Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade (SBMFC); 
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3.2.2.4 er servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

3.2.2.5 Estar vinculado à Unidade de Saúde definida para o desenvolvimento da Residência 

após análise de viabilidade e disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do 

Programa. Caso o profissional esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, 

tem a responsabilidade de comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até seu 

retorno. Em situações de licença superior à 30 dias, o profissional não poderá assumir a 

preceptoria; 

3.2.2.6 Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços e Programa de Residência, como Projeto Político Pedagógico, Regulamento Interno e 

perfil de competências da SBMFC; 

3.2.2.7 Estar atuando em equipe da Atenção Primária, com carga horária mínima de 30h 

semanais; 

3.2.2.8 Estar ciente de que poderá ser preceptor de referência de 2 residentes como padrão, 

podendo em circunstâncias estabelecidas ser responsável por até 3 residentes; 

3.2.2.9 Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em caso 

de liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, o preceptor poderá 

se manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, considerando 

o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa; 

3.2.2.10 Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, quando 

solicitado; 

3.2.2.11 Ministrar aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS de 

Florianópolis; 

3.2.2.12 Ter prática assistencial pautada na Carteira de Serviços da Atenção Primária da SMS 

de Florianópolis, protocolos municipais e PACK. 

 

3.2.3 São critérios mínimos para desempenhar a função de Preceptor Local do Programa de 

Residência Médica em Psiquiatria: 

3.2.3.1 Cumprir com os critérios definidos no PPP e Regulamento Interno do Programa e nas 

resoluções da CNRM; 

3.2.3.2 er, obrigatoriamente, da mesma área profissional do residente ao qual irá preceptorar; 

3.2.3.3 Ser servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

3.2.3.4 Ter experiência profissional de, no mínimo, 03 anos na área de concentração do 

Programa, sendo admitido para tal o tempo exercido durante Programa de Residência Médica 

em Psiquiatria; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

3.2.3.5 Estar vinculado à Unidade de Saúde definida para o desenvolvimento da Residência 

após análise de viabilidade; 

3.2.3.6 Estar disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso o 

profissional esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, tem a 

responsabilidade de comunicar à ESP e a Supervisão do Programa e organizar a supervisão 

do residente até seu retorno. Em situações de licença superior a 30 dias, o profissional não 

poderá assumir a preceptoria; 

3.2.3.7 Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços e Programa de Residência, como Projeto Político Pedagógico e Regulamento Interno; 

3.2.3.8 Estar atuando como Psiquiatra em serviço/unidade de saúde da Rede Municipal de 

Saúde de Florianópolis; 

3.2.3.9 Estar disponível para assumir,  quando necessário, suas atividades de preceptoria 

mesmo quando o serviço/unidade de saúde necessário para a atividade prática do Programa 

não seja o de sua lotação primária na Secretaria Municipal de Saúde; 

3.2.3.10 Estar ciente de que será preceptor de referência de até 4 residentes; 

3.2.3.11 Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em 

caso de liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, o preceptor 

poderá se manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, 

considerando o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa a 

que estiver vinculado; 

3.2.3.12 Receber alunos de graduação e residentes de instituições parceiras, conforme 

determinação da Escola de Saúde Pública e Supervisão do Programa; 

3.2.3.13 Responsabilizar-se, individual e solidariamente (com os demais preceptores), pelo 

cumprimento das atividades teóricas previstas no Projeto Político Pedagógico do Programa 

(aulas teóricas, seminários, sessões clínico-científicas, supervisões clínicas, entre outras); 

3.2.3.14 Ministrar aulas teóricas em outros Programas de Residência desenvolvidos pela SMS 

de Florianópolis, quando solicitado; 

3.2.3.15 Aprimorar continuamente suas competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

nos campos da Psiquiatria e Preceptoria no SUS; 

3.2.3.16 Desenvolver suas atividades conforme as melhores evidências e práticas do campo da 

Psiquiatria. 
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3.2.4 São critérios mínimos para desempenhar a função de Preceptor Local do Programa de 

Residência Médica em Medicina de Emergência: 

3.2.4.1 Cumprir com os critérios definidos no PPP e Regulamento Interno do Programa e nas 

resoluções da CNRM; 

3.2.4.2 er, obrigatoriamente, da mesma área profissional do residente ao qual irá preceptorar; 

3.2.4.43 Ter experiência profissional de, no mínimo, 2 anos em serviço de Urgência e 

Emergência; 

3.2.4.4 Estar vinculado à Unidade de Saúde definida para o desenvolvimento da Residência 

após análise de viabilidade e disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do 

Programa. Caso o profissional esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, 

tem a responsabilidade de comunicar à ESP e a Supervisão do Programa e organizar a 

supervisão do residente até seu retorno. Em situações de licença superior à 30 dias, o 

profissional não poderá assumir a preceptoria; 

3.2.4.5 Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços e Programa de Residência, como Projeto Político Pedagógico e Regulamento Interno; 

3.2.4.6 Estar atuando em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com carga horária mínima de 

30h semanais; 

3.2.4.7 Estar ciente de que poderá ser preceptor de referência de 3 residentes como padrão, 

podendo em circunstâncias estabelecidas ser responsável por até 4 residentes; 

3.2.4.8 Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em caso 

de liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, o preceptor poderá 

se manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, considerando 

o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa a que estiver 

vinculado; 

3.2.4.9 Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, quando 

solicitado pela Escola de Saúde Pública e Supervisão do Programa; 

3.2.4.10 Ministrar aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS de 

Florianópolis; 

3.2.4.11 Ter disponibilidade para Capacitação/Atualização em Urgência e Emergência e 

Preceptoria para o SUS; 

3.2.4.12 Estar atualizado nas melhores práticas de Urgência e Emergência. 

 
3.3 Será permitido o credenciamento de profissionais que não atendam integralmente aos itens 

3.2.1,   3.2.2,   3.2.3   e   3.2.4   na   publicação   deste   processo   de   credenciamento   e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

recredenciamento de preceptores locais, condicionando-se o efetivo desempenho da 

preceptoria ao cumprimento de todos os critérios descritos nos respectivos itens. 

 
4. ATRIBUIÇÕES DO PRECEPTOR LOCAL 

 
 

4.1 São atribuições inerentes à função de preceptor local dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família: 

4.1.1 Ser o orientador de referência para os residentes no desempenho das atividades práticas 

vivenciadas no cotidiano da atenção em saúde devendo observar as diretrizes do Projeto 

Político Pedagógico e do Regimento/Regulamento Interno do Programa; 

4.1.2 Estimular a identificação de potencialidades, de aspectos que exigem melhoria e de 

oportunidades e estratégias para o enfrentamento de problemas detectados, buscando alcançar 

resultados pactuados para qualificação da formação do residente; 

4.1.3 Favorecer a utilização de elementos que contribuam para a tomada de decisão por parte 

dos residentes, estimulando, por exemplo, o uso de indicadores e evidências científicas; 

4.1.4 Mediar conflitos e divergências, em conjunto com o coordenador do Centro de 

Saúde/Gerência de Integração Assistencial (CS/GIA), tutor e/ou coordenação da Residência; 

4.1.5 Nortear suas ações a partir do projeto pedagógico da Residência, adaptado ao 

funcionamento da Rede Municipal, considerando que toda a rede de saúde é docente 

assistencial e buscando a excelência dos serviços; 

4.1.6 Nortear as ações de supervisão dos residentes  com  base nas diretrizes da Política 

Municipal de Atenção Primária de Florianópolis e em outros instrumentos normativos da 

Secretaria Municipal de Saúde, buscando a qualificação dos serviços oferecidos; 

4.1.7 Organizar a preceptoria do residente sob sua responsabilidade nos casos em que estiver 

ausente, como em situações de férias, cursos e licenças, com suporte do tutor, articulador do 

Distrito Sanitário, coordenação do CS/GIA e coordenação do Programa; 

4.1.8 Manter atualizados o coordenador e a equipe de saúde do Centro de Saúde sobre 

atividades desenvolvidas pelos residentes, incluindo estágios, ausências, férias, entre outros; 

4.1.9 Assumir a preceptoria de outros residentes quando o preceptor responsável pelo mesmo 

encontrar-se afastado de suas funções; 

4.1.10 Receber e realizar a supervisão de residentes de outros Programas em estágios 

optativos, bem como alunos de graduação, contribuindo para a ordenação na formação para o 

SUS e considerando a conformação da Rede Docente-Assistencial da SMS; 

4.1.11 Organizar, implementar e acompanhar, com suporte dos tutores, o desenvolvimento do 
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plano de atividades práticas e teórico-práticas do residente, devendo observar as diretrizes do 

PPP e do Regimento/Regulamento Interno da Residência; 

4.1.12 Acompanhar a frequência dos residentes nas atividades práticas e, em conjunto com os 

tutores, nas atividades teóricas e teórico-práticas do Programa; 

4.1.13 Comunicar à coordenação do CS/GIA e à Escola de Saúde Pública em até 48 horas 

situações de afastamento por doença, gestação ou qualquer outro motivo e quando identificado 

abandono pelo residente; 

4.1.14 Comunicar à coordenação do CS/GIA e à Escola de Saúde Pública em até 48 horas 

após o evento caso se afaste por doença, gestação ou qualquer outro motivo, deixe de 

desempenhar a função de preceptoria ou quaisquer situações que o impossibilite de receber a 

gratificação de preceptoria, estando ciente de que deverá atender todos os critérios definidos na 

Portaria nº 308/SMS/GAB/2022, na Lei no 9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento 

Interno da Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria; 

4.1.15 Proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do residente, 

conforme cronograma estabelecido pelo Programa, promovendo uma cultura de avaliação 

comprometida com a melhoria da formação do residente e com a transformação das práticas 

em saúde orientadas à excelência da formação em serviço; 

4.1.16 Corresponsabilizar-se pela ficha de freqüência, de avaliação, de estágios externos e 

outros documentos do seu residente, encaminhando-os através de fluxos institucionais da SMS; 

4.1.17 Contribuir para a formação teórica dos residentes; 

4.1.18 Ministrar ou facilitar aulas de núcleo e/ou campo conforme programação prévia e/ou 

solicitação do Programa de Residência; 

4.1.19 Organizar o cronograma das atividades teóricas do eixo específico de área profissional, 

em conjunto com o respectivo tutor, e responsabilizar-se, em conjunto com os demais 

preceptores de área, por sua execução; 

4.1.20 Avaliar a implantação do PPP e do Programa, contribuindo para o seu aprimoramento; 

4.1.21 Orientar ou coorientar Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), conforme as regras 

estabelecidas no Regimento/Regulamento Interno do Programa de Residência; 

4.1.22 Agregar às competências específicas do seu núcleo de atuação o desenvolvimento de 

projetos estruturantes que objetivem o fortalecimento da APS no município, contribuindo em 

grupos de trabalho e na produção de materiais normativos e desempenhando papel de 

liderança local na implantação dos projetos em alinhamento com a gestão municipal de saúde e 

o PPP; 

4.1.23 Identificar suas próprias necessidades de aprendizagem como profissional e preceptor, 
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tomando como base a reflexão sobre suas práticas; 

4.1.24 Participar, junto com o residente e demais profissionais envolvidos no Programa, de 

atividades de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de 

tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do SUS. 

 

4.2 São atribuições inerentes à função de preceptor local do Programa de Residência em 

Medicina de Família e Comunidade: 

4.2.1 Acompanhar de maneira longitudinal, o (a) médico (a) residente em todas etapas do 

Programa (tais como na prática da APS, em aulas, em estágios, no TCC, etc.); 

4.2.2 Atuar como exemplo/modelo para o residente em seu ambiente de trabalho; 

4.2.3 Controlar a frequência do residente justificando as faltas e validando as folhas pontos, 

dentro de cada mês; 

4.2.4 Acompanhar o desenvolvimento do TCC; 

4.2.5 Entregar em dia os instrumentos avaliativos institucionalizados pelo Programa de 

Residência Médica (PRM), referentes aos residentes; 

4.2.6 Colaborar com o programa teórico do curso se responsabilizando por aulas, grupo Balint e 

formação em habilidades de comunicação; 

4.2.7 Participar das atividades de educação continuada, promovidas pela SMS e pelo PRM, a 

fim de aprimoramento da APS; 

4.2.8 Realizar aperfeiçoamento de suas Habilidades de Comunicação participando das 

iniciativas promovidas pelo PRM; 

4.2.9 Participar das reuniões regulares do Programa, a fim de contribuir com a organização 

pedagógica e gerencial, e avisar quando da necessidade de ausentar-se; 

4.2.10 Receber residentes médicos (as) em intercâmbio de outras instituições. 

 
4.3 São atribuições inerentes à função de preceptor local  do Programa de Residência 

Médica em Psiquiatria: 

4.3.1 Acompanhar diretamente o treinamento do Médico Residente em todas as etapas; 

4.3.2 Buscar excelência clínica e resolubilidade na oferta de serviços de Psiquiatria, orientando- 

se pela medicina baseada em evidências; 

4.3.3 Aperfeiçoar suas habilidades de preceptoria de forma continuada, participando dos 

espaços formativos ofertados para este fim; 

4.3.4 Colaborar com o programa teórico do Programa, se responsabilizando pelo conjunto de 

aulas teóricas, seminários, sessões clínico-científicas, supervisões clínicas e outras atividades, 

mesmo quando em horários alternativos ao exercício de sua carga horária original na Secretaria 
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Municipal de Saúde; 

4.3.5 Colaborar com os intercâmbios de outras instituições formadoras e Programas de 

Residência, conforme pactuação do grupo de preceptores e disponibilidade do serviço; 

4.3.6 Colaborar regularmente com a formação de recursos humanos para o SUS em nível de 

graduação e pós-graduação, de forma integrada à equipe multiprofissional, na perspectiva de 

construção de rede docente assistencial e compreendendo a formação do Médico Psiquiatra 

como um processo contínuo que inicia na graduação, por meio da oferta de campo de prática 

para alunos de graduação em medicina de acordo com a conformação da Rede Docente- 

Assistencial da SMS e pactuação com a ESP; 

4.3.7 Ter compromisso com o processo pedagógico da Residência, participando das reuniões 

regulares, fóruns e eventos programados, bem como disponibilizando os instrumentos de 

avaliação relativos a si e aos residentes sobre sua supervisão; 

4.3.8 Orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do médico residente; 

4.3.9 Informar a tutoria ou supervisão do programa quando do não comparecimento do 

residente em estágio ou plantão; 

4.3.10 Participar do processo de gestão do programa instituído na rotina de reuniões de 

preceptoria justificando eventuais ausências no momento da convocatória; 

4.3.11 Prezar sempre pelo comportamento ético, não sendo conivente com comportamentos e 

práticas que ferem o código de ética médica. 

 

4.4 São atribuições inerentes à função de preceptor local do Programa de Residência 

Médica em Medicina de Emergência: 

4.4.1 Acompanhar diretamente o treinamento do médico residente em todas as etapas; 

4.4.2 Buscar excelência clínica e resolubilidade na oferta de serviços de Urgência e 

Emergência, orientando-se pela medicina baseada em evidências; 

4.4.3 Aperfeiçoar suas habilidades de preceptoria de forma continuada, participando dos 

espaços formativos ofertados para este fim; 

4.4.4 Colaborar com o programa teórico quando necessário, se responsabilizando por um 

conjunto de aulas e outras atividades, em horários alternativos aos plantões nas UPAs; 

4.4.5 Colaborar com os intercâmbios de outras instituições formadoras e Programas de 

Residência, conforme pactuação do grupo de preceptores e disponibilidade do serviço; 

4.4.6 Colaborar regularmente com a formação de recursos humanos para o SUS em nível de 

graduação e pós-graduação, de forma integrada à equipe multiprofissional, na perspectiva de 

construção de rede docente assistencial e compreendendo à formação do Médico Emergencista 
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como um processo contínuo que inicia na graduação, por meio da oferta de campo de prática 

para alunos de graduação em medicina de acordo com a conformação da Rede SUS como 

Escola da SMS e pactuação com a ESP; 

4.4.7 Ter compromisso com o processo pedagógico da Residência, participando das reuniões 

regulares, fóruns e eventos programados, bem como disponibilizando os instrumentos de 

avaliação relativos a si e aos residentes sobre sua supervisão; 

4.4.8 Orientar a realização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do médico residente; 

4.4.9 Informar à tutoria ou supervisão do Programa quando do não comparecimento do 

residente em estágio ou plantão; 

4.4.10 Participar do processo de gestão do Programa  instituído na rotina de reuniões de 

preceptoria justificando eventuais ausências no momento da convocatória; 

4.4.11 Prezar sempre pelo comportamento ético, não sendo conivente com comportamentos e 

práticas que ferem o código de ética médica. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 
 

 
5.1 O processo de credenciamento e recredenciamento de preceptores locais ocorrerá em três 

etapas: I. Definição do corpo de preceptoria e cadastro das Unidades de Saúde SUS como 

Escola; II. Análise de viabilidade das Unidades de Saúde SUS como Escola; III. Homologação 

do resultado final. 

 

5.1.1 EFINIÇÃO DO CORPO DE PRECEPTORIA E CADASTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE 

SUS COMO ESCOLA: 

 

5.1.1.1 O corpo de preceptoria dos Programas de Residência será definido através de duas 

etapas: credenciamento de novos preceptores locais e recredenciamento de preceptores locais 

já vinculados aos Programas. 

5.1.1.1.1 Para credenciamento de novos preceptores, serão considerados os critérios mínimos 

para o desempenho da função estabelecidos nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 e o 

estabelecido no item 3.3 desta Portaria. 

5.1.1.1.2 Para recredenciamento, os preceptores locais vinculados às Residências deverão 

manifestar interesse em se manter no corpo de preceptoria. 

I. Os preceptores que exerceram a preceptoria no período de até um ano anterior à data de 

publicação desta Portaria e que, por motivos diversos, foram desligados, poderão solicitar 
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recredenciamento desde que tenham sido avaliados com conceito satisfatório de desempenho 

na função, conforme critérios de avaliação definidos pelo Programa de Residência a que 

estiveram vinculados; 

II. No caso de preceptores com avaliação insatisfatória de desempenho, considerando critérios 

de avaliação definidos pelo Programa de Residência a que estiveram vinculados, mantida após 

cumprimento de plano de recuperação, somente será permitido novo ingresso no processo de 

credenciamento no ano subsequente. 

5.1.1.1.3 Preceptores que foram desligados do Programa no período de até um ano anterior à 

data de publicação desta Portaria sem ter passado por avaliação de desempenho na função 

deverão solicitar novo credenciamento ao Programa. 

5.1.1.1.4 Ao final desta etapa, será publicada, em ordem alfabética, a lista de preceptores 

credenciados e recredenciados aos Programas de Residência. 

 

5.1.1.2 O cadastro das Unidades de Saúde SUS como Escola deverá ser  realizado pelo 

respectivo coordenador da Unidade ou por terceiro por ele designado. 

 

5.1.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA: 
 
 

5.1.2.1 As Unidades de Saúde elegíveis para recebimento dos residentes sofrerão análise de 

viabilidade pela respectiva gerência em conjunto com a coordenação do Programa de 

Residência da SMS de Florianópolis, com anuência da Diretoria de Atenção à Saúde, para 

definição final dos campos de prática das Residências, considerando-se os critérios descritos 

no Anexo I. 

 

5.1.3 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
 
 

5.1.3.1 O resultado final do processo de seleção será divulgado após análise de viabilidade, 

quando os preceptores e respectivas Unidades de Saúde selecionados para recebimento de 

residentes em 2023 serão homologados pela Escola de Saúde Pública (ESP) de Florianópolis, 

em conjunto com a Diretoria de Atenção à Saúde. 

5.1.3.1.1. Na existência de mais de um preceptor de idêntica categoria profissional credenciado 

em uma mesma Unidade ou Serviço de Saúde SUS como Escola, serão utilizados os critérios 

de desempate descritos no Anexo II. 
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5.1.3.2 A definição do Programa de Residência a que o preceptor será vinculado será de 

responsabilidade da respectiva gerência, da Diretoria de Atenção à Saúde e da ESP. 

 

5.1.3.3 Os preceptores já vinculados aos residentes de turmas em andamento serão mantidos 

em sua preceptoria até a conclusão do curso por parte do residente, desde que tenham obtido 

avaliação satisfatória de desempenho na função e que tenham realizado o processo de 

recredenciamento no ano corrente. 

 

6. DA PRECEPTORIA 
 

 
6.1 O valor para o pagamento da gratificação de preceptoria será definido com base na carga 

horária semanal destinada ao exercício da função de preceptoria, conforme previsto no Decreto 

municipal nº 18.248, de 12 de março de 2018. 

6.1.1 Para  o  recebimento  da  gratificação  de  que  trata  o  Decreto  no   18.428/2018,  os 

profissionais devem cumprir os critérios definidos na Portaria no 308/SMS/GAB/2022, na Lei no 

9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno da Residência. 

 
6.2 Fica estabelecida a obrigatoriedade de um processo de avaliação periódico de preceptoria 

local para definição da manutenção do preceptor na função após seu ingresso no Programa de 

Residência. 

6.2.1 Em caso de desempenho insatisfatório em relação ao cumprimento das atividades 

programadas ou desistência do preceptor (por motivos de qualquer natureza), poderá haver 

remanejamento da gratificação de preceptoria. 

 

6.3 A substituição de preceptores  somente poderá ser realizada por outro profissional  de 

mesma área credenciado ao corpo de preceptoria do respectivo Programa de Residência, 

respeitando-se a análise de viabilidade das Unidades de Saúde SUS como Escola e as 

necessidades pedagógicas do Programa. 

 

6.4 Para compor o corpo de preceptoria, o preceptor credenciado deve firmar, obrigatoriamente, 

Termo de Compromisso do Respectivo Programa de Residência a que deseja se vincular 

(Anexo III). 

 

6.5 A comissão de seleção poderá solicitar outros documentos que julgar necessários para 

comprovação dos critérios e requisitos estabelecidos nesta Portaria. 
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7. DAS INSCRIÇÕES DOS PRECEPTORES 
 

 
7.1 A inscrição do candidato ao credenciamento ou recredenciamento ao corpo de preceptoria 

implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no presente processo de 

credenciamento e recredenciamento. 

 

7.2 As inscrições ocorrerão no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. 

 
7.3 A inscrição será realizada da seguinte forma: 

 
 

7.3.1 Credenciamento de novos preceptores: preencher o formulário em relação aos critérios 

eliminatórios, acessível no link disponível a seguir, e anexar os documentos comprobatórios 

obrigatórios descritos no Anexo IV e os documentos do Anexo IV para o respectivo Programa 

de Residência, em PDF único, seguindo a nomenclatura PRIMEIRO NOME DO 

CANDIDATO.CATEGORIA PROFISSIONAL DO CANDIDATO.PDF. 

7.3.1.1 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: formulário 

disponível em <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-  

vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link>; 

7.3.1.2 Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade: formulário 

disponível em 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qX  

ik9U5tFw/viewform?usp=sf_link>; 

7.3.1.3 Programa  de  Residência  Médica  em  Psiquiatria:  formulário  disponível  em  <  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVS  

m4SCvlA/viewform?usp=sf_link>; 

7.3.1.4 Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência: formulário disponível 

em <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-  

CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link> 

 
7.3.2 Recredenciamento de preceptores já vinculados ao Programa (todos os Programas 

de   Residência)   -   indicar   interesse   em   se   manter   no   corpo   de   preceptoria   em: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6  

MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link>.  Se  necessário,  anexar  os  documentos  comprobatórios 

obrigatórios  descritos  no  formulário,  em  PDF  único,  seguindo  a  nomenclatura  PRIMEIRO 

NOME DO CANDIDATO.CATEGORIA PROFISSIONAL DO CANDIDATO.PDF. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqW32ZEoROCFMdvh-vW5F2wTyYnWqINd_iiT2FVz2UJdxKGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qXik9U5tFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qXik9U5tFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qXik9U5tFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qXik9U5tFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qXik9U5tFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgbzZ_RB2KuyEK8589yltTkrvKo3rWnFon58qXik9U5tFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVSm4SCvlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVSm4SCvlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVSm4SCvlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVSm4SCvlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVSm4SCvlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoDKkl99Ii9jUeku3qtKV4ZarU7vuFeHK4mPayVSm4SCvlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftowJ_eeO9gTd7xMrO-CCXLSq5ZgE6S98fu8ij_jsgW_fzQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVznXY6uNB1RICRYkwLkIyEJSqVgxVffhzHVp6MuvDIDru5A/viewform?usp=sf_link


 

 

7.4 O candidato deverá acessar o formulário utilizando uma conta pessoal do gmail. É 

necessário preenche-lo de uma só vez, sendo que a resposta só será salva e enviada ao final 

do preenchimento, ao clicar em enviar. 

 

7.5 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento das informações 

e pelo envio do formulário e dos documentos solicitados. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS CANDIDATOS 
 

 
8.1 Caberá à Comissão de Seleção, formada por representante(s) da Diretoria de Atenção à 

Saúde, representante(s) da Escola de Saúde Pública, coordenador do Programa de Residência 

da SMS de Florianópolis e representante(s) dos preceptores de tutoria da Residência da SMS 

de Florianópolis, a responsabilidade integral pela organização e realização do processo de 

credenciamento e recredenciamento de preceptores locais. 

 

8.2 Candidatos que apresentarem informações falsas ou documentos comprobatórios falsos, a 

qualquer momento, serão desclassificados do processo seletivo. 

 

8.3 A aprovação nesta Portaria e a lista de classificação final dos preceptores terá validade de 

1 (um) ano. 

8.3.1 Quando houver insuficiência de preceptores credenciados em quantidade adequada para 

atendimento aos Programas de Residência ou seus núcleos específicos, poderá ser aberto 

novo processo de credenciamento para atendimento da necessidade. 

 

8.4 A seleção dos preceptores locais consistirá na definição da viabilidade das Unidades de 

Saúde Escola realizada pelas respectivas gerência e coordenação do Programa de Residência 

e Diretoria de Atenção à Saúde e no seguimento dos critérios definidos nos Anexos I e II desta 

Portaria. 

 

9. DO CADASTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA 
 
 

9.1 O cadastro da Unidades de Saúde SUS como Escola implicará na aceitação tácita das 

condições estabelecidas no presente processo de credenciamento e recredenciamento. 

 

9.2 O cadastro ocorrerá no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 e será realizado da seguinte 

forma: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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9.2.1 O coordenador da Unidade de Saúde, ou terceiro por ele designado, deverá preencher o 

formulário disponível no link a seguir, anexando os documentos comprobatórios quando 

solicitados, em PDF único, seguindo a nomenclatura NOME DA UNIDADE DE SAÚDE.PDF: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56MCPXly36_pp2sFfEfdHgJ_aOvZUcEURNorD  

C05klmjgmA/viewform> 

 

10. DOS RECURSOS 
 

 
10.1 Em relação ao resultado preliminar  do credenciamento e recredenciamento de 

preceptores locais, somente serão aceitos recursos por escrito, enviados conforme data 

estipulada     no     cronograma     desta     Portaria     através     do     seguinte     endereço: 

<residencias@espfloripa.com>. 

 
10.2 O recurso deverá estar devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a 

ser revisados, o nome completo do candidato, CPF e telefone para contato. 

 
11. DO CRONOGRAMA 

 
 

11.1 O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma constante no quadro abaixo: 
 

ATIVIDADE DATA 

Publicação da Portaria de Credenciamento e 
Recredenciamento de Preceptores Locais 

01/11/2022 

Período   de   inscrição   de   preceptores   e   cadastro   das 
Unidades de Saúde SUS como Escola 

01/11/2022 a 30/11/2022 

Publicação do resultado preliminar do processo de 
credenciamento e recredenciamento dos preceptores locais 

02/12/2022 

Prazo  recursal  do  resultado  preliminar  do  processo  de 
credenciamento e recredenciamento dos preceptores locais 

05/12/2022 

Publicação do resultado final do credenciamento e 
recredenciamento dos preceptores locais 

A partir de 12/12/2022 

Publicação  do  resultado  final  da  seleção  de  preceptores, 
com análise de viabilidade dos cenários de prática 

01/02/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56MCPXly36_pp2sFfEfdHgJ_aOvZUcEURNorDC05klmjgmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56MCPXly36_pp2sFfEfdHgJ_aOvZUcEURNorDC05klmjgmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56MCPXly36_pp2sFfEfdHgJ_aOvZUcEURNorDC05klmjgmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56MCPXly36_pp2sFfEfdHgJ_aOvZUcEURNorDC05klmjgmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe56MCPXly36_pp2sFfEfdHgJ_aOvZUcEURNorDC05klmjgmA/viewform
mailto:residencias@espfloripa.com
mailto:residencias@espfloripa.com
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12. DA HOMOLOGAÇÃO 
 

 
12.1 O resultado final da seleção de preceptores locais será publicado pela Escola de Saúde 

Pública de Florianópolis. 

 
 
 
 

Florianópolis, 01 de novembro de 2022 
 

LUCIANO 
Assinado de forma 
digital por LUCIANO 

FORMIGHIERI: FORMIGHIERI:839929 

83992910997  Dados: 2022.11.01 
10:44:21 -03'00' 

 

Carlos Alberto Justo da Silva 
Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis 
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ANEXO I – CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA 
PARA RECEBIMENTO DE RESIDENTES EM 2023 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E EM 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

CRITÉRIO MARCADOR  Valor 

  Obrigatório Pontuação 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS 

Disponibilidade de preceptor 
local no corpo de preceptoria 
que atenda aos requisitos 
mínimos exigidos no 
processo de credenciamento 
e recredenciamento, com 
carga horária presencial 
suficiente para o 
desenvolvimento da 
preceptoria 

 

 
Credenciamento ou 
recredenciamento de 
preceptor no corpo de 
preceptoria dos Programas 
(Fonte: ESP) 

 
 
 

 
SIM 

 
 
 

 
SIM: 1 pt 

 
 

Disponibilidade de servidor 
concursado para realização 
da preceptoria 

Disponibilidade de servidor 
concursado para 
realização da preceptoria 
(Fonte: inscrição do 
preceptor no 
credenciamento ou 
recredenciamento) 

 
 
 

- 

 
 
 

SIM: 3 pts 

 
Disponibilidade de preceptor 
com aperfeiçoamento ou 
especialização em 
Preceptoria ou Processos 
Educacionais ou similar* 

Certificado de 
aperfeiçoamento ou 

especialização1 

(Fonte: certificado 
anexado na inscrição ao 
credenciamento ou 
recredenciamento do 
preceptor) 

 
 

 
- 

 
 

 
SIM: 1 pt 

 

Adequação de estrutura 
física, com disponibilidade de 
salas, compatível com as 
particularidades da prática do 
núcleo profissional 

3 consultórios por equipe 
de SF ou espelho de salas 
que permita atender ao 
critério 
(Fonte: coordenador do 
CS, validado pelo 
respectivo Distrito) 

 
 
 

SIM 

 
 
 

SIM: 1 pt 

 
 

Adequação de estrutura 
física, com disponibilidade de 
espaço para atividades 
coletivas, compatível com as 
particularidades da prática 
em APS 

Auditório utilizado para 
atividades coletivas ou 
espaço similar na área de 
abrangência do CS já 
pactuado para uso pelos 
residentes 
(Fonte: coordenador do 
CS, validado pelo 
respectivo Distrito) 

 
 
 

 
SIM 

 
 
 

 
SIM: 1 pt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
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Possibilidade de que os 
residentes possam atuar com 
outros residentes de 
diferentes categorias 
profissionais 

Presença de residentes de 
outras categorias 

profissionais no CS ou DS2 

(Fonte: ESP) 

 

 

- 

 

 

SIM: 1 pt 

 

 

 

 

ESPECÍFICO PARA 
ENFERMAGEM: 

 

Formação e prática 
profissional específica do 
enfermeiro 

 

Certificado de capacitação 

em inserção do DIU1 e 
realização da prática no 
Centro de Saúde 
(Fonte: Gerência de 
Enfermagem) 

 

 

 
SIM 

 

 

 
SIM: 1 pt 

Certificado de capacitação 
nos protocolos de 

enfermagem1
 

(Fonte: certificado 
anexado na inscrição ao 
credenciamento ou 
recredenciamento do 
preceptor) 

 

 

 
SIM 

 

 

 
SIM: 1 pt 

CRITÉRIOS ASSISTENCIAIS 

CS cuja população atendida 
apresente perfil de 
vulnerabilidade conforme 
definido pela Secretaria de 
APS do Ministério da Saúde 
e/ou pelo IBGE 

Quantidade de áreas de 
interesse social no 
território de abrangência 
(Fonte: Secretaria de 
Assistência Social) 

 

 
- 

 

 

SIM: 1 pt por área de 
interesse social 

 

 

 

 

 

 

 

CS com abrangência da 
carteira de serviços e 
adequação de acesso, 
conforme estabelecido pela 
Política Municipal de APS e 
demais ações prioritárias 
definidas pela SMS 

ACESSO: 
1. Atendimento de 
demanda espontânea e 
programada por equipe; 
2. Escuta qualificada 
realizada por profissional 
de saúde vinculado à 
equipe/ área de 
abrangência em todos os 
horários de funcionamento 
da Unidade em local 
próprio para equipe (ilhas). 

 

CARTEIRA DE 
SERVIÇOS: 
3. O CS organiza a 
assistência na APS 
conforme item 3 da 
Carteira de Serviço da 
APS/SMS Florianópolis 
(Fonte: coordenador do 
CS, validado por 
Distritos/GAP/GIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1. SIM: 1pt 
 

2. SIM: 1 pt 
 

3. TOTALMENTE: 1 
pt 

3. PARCIALMENTE: 
0,5 pt 
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Possibilidade de captação de 
receita e cofinanciamento 
federal, conforme 
estabelecido em políticas, 
programas e editais vigentes 

Possibilidade de 
composição de equipes 
com residentes 
(Fonte: GAP/GIA) 

 

 

- 

 

 

SIM: 1 pt 

Planejamento definido pela 
respectiva gerência para 
expansão dos serviços, 
reforço assistencial e 
qualificação da assistência 
ou da gestão 

Necessidade de 
qualificação do processo 
de trabalho ou de reforço 
assistencial em equipes 
com relação pop/equipe 
superior a 3500 habitantes 
(Fonte: GAP/GIA) 

 

 

 

- 

 

 

 

SIM: 1 pt 

Distribuição das vagas de 
residentes de modo a evitar 
concentração de uma 
categoria profissional em um 

CS ou DS2
 

Ausência de concentração 
de residentes da mesma 
categoria profissional em 

um CS ou DS2
 

(Fonte: ESP) 

 

 

- 

 

 

SIM: 1 pt 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE DAS UNIDADES DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA 

Ordem para desempate  Critério  
1º CS cuja população atendida apresente perfil de vulnerabilidade 

2º Possibilidade de captação de receita e cofinanciamento federal 

3º 
Possibilidade de que os residentes possam atuar com outros 
residentes de diferentes categorias profissionais 

4º 
Disponibilidade de preceptor com aperfeiçoamento ou 
especialização em Preceptoria ou Processos Educacionais1

 

5º 
Inexistência de concentração das vagas de residentes de uma 
categoria profissional em um CS ou DS2

 
 

1Para fins de pontuação, o certificado deverá ser anexado pelo preceptor no preenchimento do 
formulário de credenciamento ou recredenciamento ao corpo de preceptoria. 

 
2Considerar  CS  para  equipe  de  SF  e  farmácia  e  DS  para  demais  categorias  da  equipe 
multiprofissional. 
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ANEXO I – CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA 
PARA RECEBIMENTO DE RESIDENTES EM 2023 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 
 

CRITÉRIO MARCADOR 
Valor 

Obrigatório Pontuação 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS 

Disponibilidade de preceptor no 
corpo de preceptoria que atenda 
aos requisitos mínimos exigidos 
no processo de credenciamento 
e recredenciamento, com carga 
horária presencial suficiente 
para o desenvolvimento da 
preceptoria 

 
Aprovação no processo de 
credenciamento e 
recredenciamento de 
preceptoria 
(Fonte: ESP) 

 
 

 
SIM 

 
 

 
SIM: 1 pt 

Adequação de estrutura física 
para implantação do Programa, 
com disponibilidade de salas e 
demais espaços de atuação 
compatíveis com as 
particularidades da prática do 
núcleo profissional 

Ter estrutura física adequada 
ou organização da Unidade de 
Saúde que permita a inserção 
do(a) residente 
(Fonte: coordenador da 
Unidade de Saúde, validado 
pela DAS) 

 
 
 

SIM 

 
 
 

SIM: 1 pt 

Possibilidade de que os 
residentes possam atuar com 
outros residentes de diferentes 
categorias profissionais 

Presença de residentes de 
outras categorias 
(Fonte: ESP) 

 
- 

 
SIM: 1 pt 

CRITÉRIOS ASSITENCIAIS 

 

 
Planejamento definido pela 
respectiva gerência para 
expansão da oferta de ações e 
serviços, reforço assistencial e 
qualificação da assistência ou 
da gestão, considerando-se o 
perfil de vulnerabilidade 
identificado em cada território 

Necessidade de: a) ampliação 
da oferta de ações e serviços 
em psiquiatria; b) reforço 
assistencial nessa 
especialidade; c) qualificação 
do processo de trabalho 
(acesso/adesão a protocolos 
municipais/trabalho em equipe) 
identificadas no planejamento 
da(s) gerência(s) envolvida(s) 
e priorizadas pela         
Diretoria de Atenção à Saúde 
(Fonte: DAS) 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

SIM: 1 pt 

 
Distribuição das vagas de 
residentes de modo a evitar 
concentração em uma mesma 
Unidade de Saúde 

Ausência de concentração no 
mesmo território, 
considerando-se serviços de 
mesma tipificação e garantia 
de atendimento aos critérios 
anteriores 
(Fonte: ESP) 

 
 
 

- 

 
 
 

SIM: 1 pt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO I – CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA 
PARA RECEBIMENTO DE RESIDENTES EM 2023 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 
 

CRITÉRIO MARCADOR 
Valor 

Obrigatório Pontuação 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS 

Disponibilidade de 
preceptor no corpo de 
preceptoria que atenda 
aos requisitos mínimos 
exigidos no processo de 
credenciamento e 
recredenciamento, com 
carga horária presencial 
suficiente para o 
desenvolvimento da 
preceptoria 

 
 

 
Aprovação no processo de 
credenciamento e recredenciamento 
de preceptoria 
(Fonte: ESP) 

 
 
 
 
 

SIM 

 
 
 
 
 

SIM: 1 pt 

 
 
 
 
 

Disponibilidade de 
preceptor no corpo de 
preceptoria com 
orientação pedagógica 
para a Residência 

Disponibilidade pedagógica, para: a) 
transitar como preceptor nas 
Unidades que compõem a rede de 
ensino credenciada como locais de 
estágio (flexibilidade de adaptação); 
b) participar das aulas teóricas, 
seminários e atividades teórico- 
práticas nas diversas Unidades de 
estágios; c) desenvolver 
atendimentos e atividades 
consonantes com o Programa de 
Residência 
(Fonte: declaração em formulário de 
credenciamento e recredenciamento 
de preceptores) 

 
 
 
 
 
 
 

SIM 

 
 
 
 
 
 
 

SIM: 1 pt 

Adequação de estrutura 
física para implantação do 
Programa, com 
disponibilidade de salas e 
demais espaços de 
atuação compatíveis com 
as particularidades da 
prática do núcleo 
profissional 

 
 

Ter estrutura física adequada ou 
organização da Unidade de Saúde 
que permita a inserção do residente 
(Fonte: Coordenador da Unidade de 
Saúde, validado pela GAE) 

 
 
 
 

SIM 

 
 
 
 

SIM: 1 pt 

CRITÉRIOS ASSISTENCIAIS 

Planejamento definido 
pela respectiva gerência 
para expansão da oferta 
de ações e serviços, 
reforço assistencial e 
qualificação da 
assistência ou da gestão 

Necessidade de: a) ampliação da 
oferta de ações e serviços; b) 
reforço assistencial; c) qualificação 
do processo de trabalho conforme 
planejamento da Gerência e 
Diretoria de Atenção à Saúde 
(Fonte: GAE) 

 
 
 

- 

 
 
 

SIM: 1 pt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 
 

Distribuição das vagas de 
residentes de modo a 
evitar concentração de 
residentes em uma 
mesma Unidade de 
Saúde 

 

Ausência de concentração de 
residentes da especialidade no 
mesmo território 
(Fonte: ESP) 

 

 
- 

 

 
SIM: 1 pt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO II – CRITÉRIOS DE DESEMPATE ENTRE PRECEPTORES DE MESMA CATEGORIA 

 

PROFISSIONAL E UNIDADE DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA ELEGÍVEL PARA 
RECEBIMENTO DE RESIDENTES EM 2023 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

CRITÉRIO1
 MARCADOR PONTUAÇÃO 

 
 

Vínculo estatutário 

Servidor concursado para realização 
da preceptoria 
(Fonte: inscrição do preceptor no 
credenciamento ou 
recredenciamento) 

 
 

2 pt 

Desenvolvimento de preceptoria de 
R2 em 2023 

Desenvolvimento de preceptoria de 
R2 em 2023 
(Fonte: ESP) 

 

1 pt 

 
Tempo de atuação na equipe 

Pelo menos, um ano completo de 
atuação na equipe em que está lotado 
no momento 
(Fonte: GAP/GIA) 

 
1 pt 

 

 
Tempo de preceptoria2

 

Tempo de preceptoria de Residência 
e tempo de preceptoria de graduação 

em anos completos2
 

(Fonte: declaração anexada na 
inscrição ao credenciamento ou 
recredenciamento do preceptor) 

Residência: 
0,5 pt/ano 

Graduação: 
0,25 pt/ano 
*Máximo 5 

pontos 

 
Aperfeiçoamento ou especialização 
em Preceptoria ou Processos 

Educacionais2
 

Certificado de aperfeiçoamento ou 
especialização2

 

(Fonte: certificado anexado na 
inscrição ao credenciamento ou 
recredenciamento do preceptor) 

 
 

SIM: 1 pt 

ESPECÍFICO PARA 
ENFERMAGEM: 

 

Formação e prática profissional 
específica do enfermeiro 

Certificado de capacitação em 

habilidades de comunicação2 

(Fonte: certificado anexado na 
inscrição ao credenciamento ou 
recredenciamento do preceptor) 

 

 
SIM: 1 pt 

 

1Poderá, ainda, ser utilizado o critério de “Adequação do processo de trabalho da equipe em 
que está inserido o preceptor” (marcador: Organização do processo de trabalho condizente com 
a prática na APS, sem barreiras de acesso - Fonte: DS/GAP/GIA), não obrigatório, com 
pontuação de 1 ponto. Sendo utilizado tal critério, será publicado check list por categoria 
profissional, contendo os itens avaliados. 

 
2Para fins de pontuação, o certificado ou declaração comprobatória deverá ser anexada pelo 
preceptor no preenchimento do formulário de credenciamento ou recredenciamento ao corpo de 
preceptoria. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO II – CRITÉRIOS DE DESEMPATE ENTRE PRECEPTORES DE MESMA CATEGORIA 

 

PROFISSIONAL E UNIDADE DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA ELEGÍVEL PARA 
RECEBIMENTO DE RESIDENTES EM 2023 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

 

CRITÉRIO MARCADOR PONTUAÇÃO 

 
 

Vínculo estatutário 

Servidor concursado para realização 
da preceptoria 
(Fonte: inscrição do preceptor no 
credenciamento ou 
recredenciamento) 

 
 

SIM: 1pt 

 

Tempo de preceptoria1
 

Tempo de preceptoria de Residência 
em anos completos1

 

(Fonte: declaração anexada na 
inscrição ao credenciamento ou 
recredenciamento do preceptor) 

 
 

0,5 pt/ano 

 
Aperfeiçoamento ou especialização 
em Preceptoria ou Processos 

Educacionais2
 

Certificado de aperfeiçoamento ou 
especialização2

 

(Fonte: certificado anexado na 
inscrição ao credenciamento ou 
recredenciamento do preceptor) 

 
 

SIM: 1pt 

 

1Para fins de pontuação, o certificado ou declaração comprobatória deverá ser anexado pelo 
preceptor no preenchimento do formulário de credenciamento ou recredenciamento ao corpo de 
preceptoria. 

 
2Para fins de pontuação, o certificado ou declaração comprobatória deverá ser anexado pelo 
preceptor no preenchimento do formulário de credenciamento ou recredenciamento ao corpo de 
preceptoria. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO II – CRITÉRIOS DE DESEMPATE ENTRE PRECEPTORES DE MESMA CATEGORIA 

 

PROFISSIONAL E UNIDADE DE SAÚDE SUS COMO ESCOLA ELEGÍVEL PARA 
RECEBIMENTO DE RESIDENTES EM 2023 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

 

CRITÉRIO MARCADOR PONTUAÇÃO 

 
 

Vínculo estatutário 

Servidor concursado para realização 
da preceptoria 
(Fonte: inscrição do preceptor no 
credenciamento ou 
recredenciamento) 

 
 

SIM: 1pt 

Especialidade em Emergência RQE de Especialista em Emergência SIM: 1 pt 

 

Tempo de preceptoria1
 

Tempo de preceptoria de Residência 
em anos completos1

 

(Fonte: declaração anexada na 
inscrição ao credenciamento ou 
recredenciamento do preceptor) 

 
 

0,5 pt/ano 

Tempo de serviço na SMS de 
Florianópolis 

Tempo de serviço na SMS de 
Florianópolis 
(Fonte: Rh Saúde) 

 

0,5 pt/ano 

 

1Para fins de pontuação, o certificado ou declaração comprobatória deverá ser anexada pelo 
preceptor no preenchimento do formulário de credenciamento ou recredenciamento ao corpo de 
preceptoria. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO PRECEPTOR 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS 

TERMO DE COMPROMISSO – PRECEPTOR MULTIPROFISSIONAL 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO:    
EMAIL:     
CELULAR:    CPF:    
CENTRO DE SAÚDE/ DISTRITO SANITÁRIO: _ 
PROFISSÃO:     
CARGA HORÁRIA SEMANAL: h 

MATRÍCULA: _ 

PÓS-GRADUAÇÃO:    
 
 

1. Eu, _, CPF nº _, DECLARO estar 
ciente do termo de compromisso celebrado entre o(a) pleiteado(a) e as Residências Multiprofissionais 
em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e instituições parceiras, que 
lhe assegura o direito de compor o grupo de preceptoria dos Programas. 
2. O profissional assume ciência de que poderá desenvolver a preceptoria e que, o fazendo, seguirá as 
normas e disposições legais da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis, a cujo cumprimento se obriga. 
3. O presente termo terá duração enquanto houver vinculação ao corpo de preceptoria da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família. 
4. Ao preceptorar residente(s), o profissional assume a responsabilidade de: 
4.1 Supervisionar atividades práticas e teórico-práticas realizadas pelos residentes nos serviços de 
saúde, realizar atividades teóricas e as demais atribuições, além de supervisionar alunos de graduação 
e residentes visitantes, conforme disposto no Regimento Interno, no Projeto Político Pedagógico do 
Programa e na Portaria de seleção de preceptores locais. 
4.2 Monitorar diariamente a frequência do(s) residente(s) sob sua responsabilidade por meio de ponto 
eletrônico para fins acadêmicos e administrativos e cumprir as demais orientações estabelecidas para 
registro de frequência dispostas no Regimento Interno. 
4.3 Comunicar ao respectivo coordenador e à ESP situações de afastamento do residente por doença, 
gestação ou qualquer outro motivo e quando identificado abandono, em até 48 horas após o evento. 
4.4 Comunicar ao respectivo coordenador e à ESP, em até 48 horas após o evento, caso se afaste por 
doença, gestação ou qualquer outro motivo, deixe de desempenhar a função de preceptoria ou quaisquer 
situações que o impossibilite de receber a gratificação de preceptoria, estando ciente de que deverá 
atender todos os critérios definidos na Portaria nº 169/SMS/GAB/2021, na Lei nº 9.649/2014 e no PPP e 
Regimento/Regulamento Interno da Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria. 
4.5 No caso do preceptor de enfermagem, ter ciência de que deve participar do piloto da consulta de 
enfermagem elaborado pela Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
5. Além do contido neste termo, o preceptor está adstrito às demais disposições normativas legais e 
regulamentares que disciplinam a Residência Multiprofissional. 
6. O profissional reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da 
Residência e, se necessário, pela COREMU a qual o Programa está vinculado. 

 
Declaro estar ciente e de acordo com o exposto acima. 
Florianópolis, / _/_   

 
 
 

 

Assinatura do(a) Profissional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO PRECEPTOR 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

TERMO DE COMPROMISSO – PRECEPTOR PRMFC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO 
NOME COMPLETO:    
EMAIL:     
CELULAR:    CPF:    
CENTRO DE SAÚDE:     
CARGA HORÁRIA SEMANAL:    
MATRÍCULA:    

 

1. Eu, _,  CPF  nº , DECLARO estar 
ciente do termo de compromisso celebrado entre o(a) pleiteado(a) e o Programa de Residência, que lhe 
assegura o direito de compor o grupo de preceptoria do Programa de Residência em Medicina de Família 
e Comunidade da SMS de Florianópolis. 
2. O profissional assume ciência de que poderá desenvolver a preceptoria e que, o fazendo, seguirá as 
normas e disposições legais da Comissão Nacional de Residência Médica e da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis, a cujo cumprimento se obriga. 
3. O presente termo terá duração enquanto houver vinculação ao corpo de preceptoria do Programa de 
Residência. 
4. Ao preceptorar residente(s), o profissional assume a responsabilidade de: 
4.1 Supervisionar atividades realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, realizar atividades 
teóricas, incluindo ministrar aulas, e as demais atribuições, conforme disposto no Regulamento Interno e 
no Projeto Político Pedagógico do Programa; 
4.2 Monitorar diariamente a frequência do(s) residente(s) sob sua responsabilidade por meio de ponto 
eletrônico para fins acadêmicos e administrativos e cumprir as demais orientações estabelecidas para 
registro de frequência dispostas no Regulamento Interno; 
4.3 Comunicar à chefia imediata e à secretaria executiva do Programa situações de afastamento do 
residente por doença, gestação ou qualquer outro motivo e quando identificado abandono pelo residente 
em até 48 horas após o evento; 
4.4 Comunicar à chefia imediata e à secretaria executiva do Programa em até 48 horas após o evento 
caso se afaste por doença, gestação ou qualquer outro motivo, deixe de desempenhar a função de 
preceptoria ou quaisquer situações que o impossibilite de receber a gratificação de preceptoria. 
5 Além do contido neste termo, o preceptor está adstrito às demais disposições normativas legais e 
regulamentares que disciplinam a Residência Médica. 
6. O preceptor reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pelo Grupo Coordenador de 
Residências e, se necessário, pela Comissão de Residência Médica a qual o Programa está vinculado. 

 
Declaro estar ciente e de acordo com o exposto acima. 

Florianópolis, / _/_   

 
 
 
 
 

 

 

Assinatura do(a) Profissional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO PRECEPTOR 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 
 

TERMO DE COMPROMISSO – PRECEPTOR PSIQUIATRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO 
NOME COMPLETO:     
MATRÍCULA:    
EMAIL:    
CELULAR:    CPF:    
LOTAÇÃO:     
CARGA HORÁRIA SEMANAL:    

 

1.    Eu, ,    CPF    nº _ _, 
DECLARO estar ciente do termo de compromisso por mim celebrado com esta Escola de Saúde 
Pública, que me assegura o direito de compor o grupo de preceptoria do Programa de Residência 
Médica em Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 
2. Assumo a ciência e concordo com a obrigação de seguir as normas dispositivos legais da Comissão 
Nacional de Residência Médica, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, da Escola de Saúde 
Pública e do Programa de Residência Médica em Psiquiatria desta SMS. 
3. Tenho ciência de que deverei cumprir todos os critérios definidos na Portaria n

o 
169/SMS/GAB/2021, 

para recebimento da gratificação de preceptoria. 
4. O presente termo terá duração enquanto houver vinculação ao corpo de preceptoria da Residência 
Médica em Psiquiatria desta SMS. 
5. Ao preceptorar residentes, assumo a responsabilidade de: 
5.1 Supervisionar as atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde tanto do 
município quanto de instituições parceiras, conforme o disposto no Regulamento Interno e no Projeto 
Político Pedagógico do Programa; 
5.2 Colaborar com a construção e atualização sistemática do programa teórico do Programa, 
responsabilizando-me individual e solidariamente, com os demais preceptores do Programa, pelo 
conjunto de aulas teóricas, seminários, sessões clínico-científicas, supervisões clínicas e outras 
atividades, mesmo quando em horários alternativos ao exercício de minha carga horária original na SMS 
Florianópolis; 
5.3 Estar disponível para assumir, quando necessário, minhas atividades de preceptoria mesmo quando 
o serviço/unidade de saúde necessário para a atividade prática do Programa não seja o de minha lotação 
primária na Secretaria Municipal de Saúde; 
5.4 Monitorar diariamente a frequência do(s) residente(s) sob minha responsabilidade - por meio de ponto 
eletrônico sempre que este for disponível ou, alternativamente, por listas de frequência - para fins 
acadêmicos e administrativos e cumprir as demais orientações estabelecidas para registro de frequência 
dispostas no Regulamento Interno; 
5.5 Comunicar à chefia imediata e à secretaria executiva do Programa situações de afastamento do 
residente por doença, gestação ou qualquer outro motivo e quando identificado abandono pelo residente 
em até 48 horas após o evento; 
5.6 Comunicar à chefia imediata e à secretaria executiva do Programa em até 48 horas após o evento 
caso se afaste por doença, gestação ou qualquer outro motivo, deixe de desempenhar a função de 
preceptoria ou quaisquer situações que o impossibilite de receber a gratificação de preceptoria. 
6. Além do contido neste termo, o preceptor está adstrito às demais disposições normativas legais e 
regulamentares que disciplinam a Residência Médica. 
7. O preceptor reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pelo Grupo Coordenador de 
Residências e, se necessário, pela Comissão de Residência Médica a qual o Programa está vinculado. 
Declaro estar ciente e de acordo com o exposto acima. 

 

Florianópolis, / _/_    
 

Assinatura do(a) Profissional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DO PRECEPTOR 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO – PRECEPTOR EMERGÊNCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO 

NOME COMPLETO:    
EMAIL:     
CELULAR:    CPF:    

UPA:     
CARGA HORÁRIA SEMANAL:    
MATRÍCULA:    

 

1. Eu, _, CPF nº _, DECLARO estar 
ciente do termo de compromisso celebrado entre o(a) pleiteado(a) e o Programa de Residência, que lhe 
assegura o direito de compor o grupo de preceptoria do Programa de Residência Médica em Medicina 
de Emergência da SMS de Florianópolis. 
2. O profissional assume ciência de que poderá desenvolver a preceptoria e que, o fazendo, seguirá as 
normas e disposições legais da Comissão Nacional de Residência Médica e da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis, a cujo cumprimento se obriga. 
3. O presente termo terá duração enquanto houver vinculação ao corpo de preceptoria da Residência 
Médica em Medicina de Emergência. 
4. Ao preceptorar residente(s), o profissional assume a responsabilidade de: 
4.1 Supervisionar atividades realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, realizar atividades 
teóricas, incluindo ministrar aulas, receber alunos de graduação e residentes visitantes quando solicitado 
e as demais atribuições, conforme disposto no Regulamento Interno e no Projeto Político Pedagógico do 
Programa; 
4.2 Monitorar a frequência do(s) residente(s) sob sua responsabilidade, avisar a supervisão do programa 
ou sua representação em caso de não comparecimento do residente e cumprir as demais orientações 
estabelecidas para registro de frequência dispostas no Regulamento Interno; 
4.3 Comunicar à chefia imediata e à supervisão do Programa situações de afastamento do residente por 
doença, gestação ou qualquer outro motivo e quando identificado abandono pelo residente em até 48 
horas após o evento; 
4.4 Comunicar à chefia imediata e à supervisão do Programa em até 48 horas após o evento caso se 
afaste por doença, gestação ou qualquer outro motivo, deixe de desempenhar a função de preceptoria ou 
quaisquer situações que o impossibilitem de receber a gratificação de preceptoria; 
5. Além do contido neste termo, o preceptor está adstrito às demais disposições normativas legais e 
regulamentares que disciplinam a Residência Médica. 
6. O preceptor reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pelo Grupo Coordenador de 
Residências e, se necessário, pela Comissão de Residência Médica a qual o Programa está vinculado. 

 

Declaro estar ciente e de acordo com o exposto acima. 

Florianópolis, / _/_   

 
 
 
 

 

 

Assinatura do(a) Profissional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

ANEXO IV – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

CRITÉRIO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Ser de área profissional inserida nos Programas de Residência Multiprofissional 
desenvolvidos na SMS 

Diploma de graduação,  já apresentado no 
ato de admissão na PMF 

Ter titulação mínima de especialista na área profissional da saúde Diploma de pós-graduação 

 

Ser servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Declaração de Prática Profissional 

(modelo a seguir) 

 

Ter experiência profissional de, no mínimo, 2 anos na Atenção Primária em Saúde 
Declaração de Prática Profissional 

(modelo a seguir) 

Ter conhecimento de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado 

à Unidade de Saúde Escola definida como campo de prática após análise de viabilidade 
Declaração de Prática Profissional 

(modelo a seguir) 

Estar atuando em equipe da Estratégia de Saúde da Família ou Equipe Multiprofissional 

na APS, com carga horária mínima de 30h semanais distribuídas em, no mínimo, 04 

dias da semana 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 
serviços e dos Programas de Residência 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar ciente de que deverá atender todos os critérios definidos na Portaria n
o 

308/SMS/GAB/2022, na Lei n
o 

9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno 
da Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria 

 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso 
esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, tem a responsabilidade 
de comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até seu retorno. Em licença 
superior a 30 dias, o profissional não poderá assumir a preceptoria 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Estar ciente de que poderá ser preceptor de 2 residentes como padrão, podendo ser 
responsável por até 3 residentes 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em caso 
de liberação parcial de longa duração oficializada, ter ciência de que poderá se manter 
na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico ao residente, considerando o 
desempenho monitorado por mecanismos instituídos pelo Programa 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Ter disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

Ter disponibilidade para ser preceptor de quaisquer Programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de  Saúde  de 
Florianópolis 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, quando 
solicitado 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ministrar aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS de 
Florianópolis 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Participar da semana de acolhimento dos residentes 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

Enviar termo de compromisso do preceptor devidamente assinado Anexo III – Termo de compromisso 

Obs: É obrigatória a comprovação das informações acima por meio de documentação anexada ao formulário de credenciamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
 

Florianópolis, de de 202__. 
 
 

Nome completo:    
 

Categoria Profissional:    Matrícula:    

 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

(   ) Sou servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

(    ) Tenho experiência profissional de, no mínimo, 2 anos na Atenção Primária em Saúde; 

( ) Tenho ciência de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado à 

Unidade de Saúde Escola definida como campo de prática após análise de viabilidade; 

( ) Estou atuando em equipe da Estratégia de Saúde da Família ou Equipe Multiprofissional na 

APS, com carga horária mínima de 30h semanais distribuídas em, no mínimo, 04 dias da 

semana; 

( ) Realizo meu processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços, tais como Carteira de Serviços da APS, protocolos municipais e PACK, e documentos 

e normativas dos Programas de Residência, como Projeto Político Pedagógico e 

Regimento/Regulamento Interno; 

(         )  Estou  ciente  de  que  deverei  atender  todos  os  critérios  definidos  na  Portaria  no
 

308/SMS/GAB/2022, na Lei no 9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno da 

Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria, caso desenvolva esta atividade. 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA PRECEPTORIA 
 
 

Florianópolis, de de 202   . 
 
 

Nome completo:    
 

Categoria Profissional:    Matrícula:    

 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

( ) Estou disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso 

esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, assumo a responsabilidade de 

comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até meu retorno; 

(    ) Não estarei em licença superior à 30 dias no primeiro dia letivo do Programa; 

( ) Estou ciente de que poderei ser preceptor de referência de 2 residentes como padrão, 

podendo em circunstâncias estabelecidas ser responsável por até 3 residentes; 

( ) Tenho carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria e, caso 

tenha liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, tenho ciência de 

que poderei me manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, 

considerando o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa; 

(    ) Tenho disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota; 

( ) Tenho disponibilidade para ser preceptor de quaisquer Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis; 

(    ) Receberei alunos de graduação e residentes visitantes, quando solicitado; 

( ) Ministrarei aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS; 

( ) Participarei da semana de acolhimento dos residentes. 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

ANEXO IV – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CRITÉRIOS 
ELIMINATÓRIOS 

CRITÉRIO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Ser especialista e ter, preferencialmente, certificado de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade ou, ainda, ser especialista com Título pela 
Sociedade Brasileira de MFC 

 

Diploma de pós-graduação 

 

Ser servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Declaração de Prática Profissional 

(modelo a seguir) 

Ter conhecimento de que, para recebimento de residente, é necessário estar 

vinculado à Unidade de Saúde Escola definida como campo de prática após 

análise de viabilidade 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar  atuando  em  equipe  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  com  carga 

horária mínima de 30h semanais 
Declaração de Prática Profissional 

(modelo a seguir) 

Estar ciente de que deverá cumprir todos os critérios definidos na Portaria n
o 

308/SMS/GAB/2022, para recebimento da gratificação de preceptoria 
Declaração de Prática Profissional 

(modelo a seguir) 

Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos 
respectivos serviços e Programa de Residência, como Projeto Político 
Pedagógico, Regulamento Interno e perfil de competências da SBMFC 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Ter prática assistencial pautada na Carteira de Serviços da APS da SMS 
Florianópolis, protocolos municipais e PACK 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa 
ou em até 30 dias após seu início, desde que não haja prejuízo ao programa. 
Caso esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, tem a 
responsabilidade de comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente 
até seu retorno. 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Estar ciente de que poderá ser preceptor de referência de 2 residentes como 
padrão, podendo em circunstâncias estabelecidas ser responsável por até 3 
residentes 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. 
Em caso de liberação parcial de longa duração oficializada, ter ciência de que 
poderá se manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico ao 
residente, considerando o desempenho monitorado por mecanismos instituídos 
pelo Programa 

 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, 
quando solicitado 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Responsabilizar-se por ministrar aulas teóricas em Programas de Residência 
desenvolvidos pela SMS de Florianópolis 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Enviar termo de compromisso do preceptor devidamente assinado 
 

Anexo IV – Termo de compromisso 

 

Obs: É obrigatória a comprovação das informações acima por meio de documentação anexada ao formulário de credenciamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
 
 

 
Florianópolis, de de 202__. 

 
 

Nome completo:    
 

Categoria Profissional:    Matrícula:    

 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

(   ) Sou servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

( ) Tenho ciência de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado à 

Unidade de Saúde Escola definida como campo de prática após análise de viabilidade; 

( ) Estou atuando em equipe da Estratégia de Saúde da Família, com carga horária mínima de 

30h semanais; 

( ) A minha prática assistencial é pautada na Carteira de Serviços da APS da SMS 

Florianópolis, protocolos municipais e PACK; 

( ) Realizo o meu processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços e Programa de Residência, como Projeto Político Pedagógico, Regulamento Interno e 

perfil de competências da SBMFC; 

(         )  Estou  ciente  de  que  deverei  atender  todos  os  critérios  definidos  na  Portaria  no
 

308/SMS/GAB/2022, para o recebimento da gratificação de preceptoria, caso desenvolva esta 

atividade. 

 
 

 
Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

 
 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA PRECEPTORIA 
 
 

Florianópolis, de de 202__. 
 
 

Nome completo:    
 

Categoria Profissional:    Matrícula:    
 
 
 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

(  ) Estar disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa ou em até 

30 dias após seu início, desde que não haja prejuízo ao programa. Caso esteja gozando férias 

ou licença de até 30 dias neste período, assumo a responsabilidade de comunicar à ESP e 

organizar a supervisão do residente até meu retorno; 

( ) Estou ciente de que poderei ser preceptor de referência de 2 residentes como padrão, 

podendo em circunstâncias estabelecidas ser responsável por até 3 residentes; 

( ) Tenho carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria e, caso 

tenha liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, tenho ciência de 

que poderei me manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, 

considerando o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa; 

(    ) Receberei alunos de graduação e residentes visitantes, quando solicitado; 

(    ) Ministrarei aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS. 
 
 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

ANEXO IV – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

CRITÉRIO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Ser  servidor  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  em  atuação  na  Secretaria 
Municipal de Saúde 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

 

Ter especialização em Psiquiatria 

Certificado de Conclusão de Residência 
Médica em Psiquiatria registrado na 

CNRM/MEC ou Título de Especialista em 
Psiquiatria registrado na AMB. 

Ter experiência profissional de, no mínimo, dois (02) anos na área de concentração do 
Programa, não sendo considerado para tal o tempo exercido durante Programa de 
Residência Médica em Psiquiatria 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Ter conhecimento de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado 
à Unidade de Saúde Escola definida como campo de prática após análise de viabilidade 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 
serviços e dos Programas de Residência 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar ciente de que deverá atender todos os critérios definidos na Portaria no 
308/SMS/GAB/2022, na Lei no 9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno 
da Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso 
esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, tem a responsabilidade 
de comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até seu retorno. Em licença 
superior a 30 dias, o profissional não poderá assumir a preceptoria 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Estar ciente de que será ser preceptor de 4 residentes como padrão, podendo ser 
responsável por até 8 residentes 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em caso 
de liberação parcial de longa duração oficializada, ter ciência de que poderá se manter 
na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico ao residente, considerando o 
desempenho monitorado por mecanismos instituídos pelo Programa 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Ter disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, quando 
solicitado 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ministrar  aulas  teóricas  em  Programas  de  Residência  desenvolvidos  pela  SMS  de 
Florianópolis 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Participar da semana de acolhimento dos residentes 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Enviar termo de compromisso do preceptor devidamente assinado 
 

Anexo III – Termo de compromisso 

 

Obs: É obrigatória a comprovação das informações acima por meio de documentação anexada ao formulário de credenciamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
 
 

Florianópolis, de de 202__. 
 
 

Nome completo:    

Categoria Profissional:    Matrícula:    
 
 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

(   ) Sou servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

(   ) Tenho experiência profissional de, no mínimo, dois (02) anos atuando como Psiquiatra; 

( ) Tenho ciência de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado à 

Unidade de Saúde Escola definida como campo de prática após análise de viabilidade; 

( ) Realizo meu processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços, tais como Carteira de Serviços, protocolos municipais e PACK, e documentos e 

normativas dos Programas de Residência, como Projeto Político Pedagógico e 

Regimento/Regulamento Interno; 

( ) Estou ciente de que deverei atender todos os critérios definidos na Portaria no 

308/SMS/GAB/2022, na Lei no 9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno da 

Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria, caso desenvolva esta atividade. 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA PRECEPTORIA 
 
 
 

Florianópolis, de de 202__. 

Nome completo:    

Categoria Profissional:    Matrícula:    
 
 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

( ) Estou disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso esteja 

gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, assumo a responsabilidade de 

comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até meu retorno; 

(  ) Não estarei em licença superior à 30 dias no primeiro dia letivo do Programa; 

( ) Estou ciente de que poderei ser preceptor de referência de 4 residentes como padrão, 

podendo ser responsável por até 8 residentes; 

( ) Tenho carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria e, caso 

tenha liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, tenho ciência de 

que poderei me manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, 

considerando o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa; 

(  ) Tenho disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota; 

(  ) Receberei alunos de graduação e residentes visitantes, quando solicitado; 

( ) Ministrarei aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS; 

( ) Participarei da semana de acolhimento dos residentes. 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022
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CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

ANEXO IV – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM EMERGÊNCIA - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

CRITÉRIO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Estar atuando nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis. 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Ter experiência profissional de, no mínimo, dois (02) anos na área de concentração do 
Programa 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Ter conhecimento de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado 
à Unidade de Saúde Escola e em área de concentração definida como campo de prática 
da Residência de Medicina de Emergência após análise de viabilidade 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Realizar o processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 
serviços e dos Programas de Residência 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar ciente de que deverá atender todos os critérios definidos na Portaria no 
308/SMS/GAB/2022, na Lei no 9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno 
da Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria 

Declaração de Prática Profissional 
(modelo a seguir) 

Estar disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso 
esteja gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, tem a responsabilidade 
de comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até seu retorno. Em licença 
superior a 30 dias, o profissional não poderá assumir a preceptoria 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ter carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria. Em caso 
de liberação parcial de longa duração oficializada, ter ciência de que poderá se manter 
na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico ao residente, considerando o 
desempenho monitorado por mecanismos instituídos pelo Programa 

 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Ter disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

Transitar como preceptor nas Unidades que compõem a rede de ensino credenciada 
como locais de estágio (flexibilidade de adaptação) 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Receber alunos de graduação e residentes visitantes de instituições parceiras, quando 
solicitado 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Ministrar  aulas  teóricas  em  Programas  de  Residência  desenvolvidos  pela  SMS  de 
Florianópolis e 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

Participar  das  aulas  teóricas,  seminários  e  atividades  teórico-práticas  nas  diversas 
Unidades de estágios 

Declaração de Disponibilidade para 
Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Desenvolver atendimentos e atividades consonantes com o Programa de Residência 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Participar da semana de acolhimento dos residentes 
Declaração de Disponibilidade para 

Preceptoria (modelo a seguir) 

 

Enviar termo de compromisso do preceptor devidamente assinado 
 

Anexo III – Termo de compromisso 

Obs: É obrigatória a comprovação das informações acima por meio de documentação anexada ao formulário de credenciamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3312

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
 
 

Florianópolis, de de 202__. 

Nome completo:    

Categoria Profissional:    Matrícula:    
 
 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

(   ) Atuo em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

( ) Tenho experiência profissional de, no mínimo, dois (02) anos na área de concentração do 

Programa de Residência; 

( ) Tenho ciência de que, para recebimento de residente, é necessário estar vinculado à 

Unidade de Saúde Escola e em área de concentração definida como campo de prática após 

análise de viabilidade; 

( ) Realizo meu processo de trabalho com base nos documentos normativos dos respectivos 

serviços, tais como Carteira de Serviços, protocolos municipais e PACK, e documentos e 

normativas dos Programas de Residência, como Projeto Político Pedagógico e 

Regimento/Regulamento Interno; 

( ) Estou ciente de que deverei atender todos os critérios definidos na Portaria no 

308/SMS/GAB/2022, na Lei no 9.649/2014 e no PPP e Regimento/Regulamento Interno da 

Residência para o recebimento da gratificação de preceptoria, caso desenvolva esta atividade. 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022
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CONTROLE: THAMARA MALTA
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA PRECEPTORIA 
 
 
 

Florianópolis, de de 202__. 

Nome completo:    

Categoria Profissional:    Matrícula:    
 
 

Conforme assinalado abaixo, declaro que: 

( ) Estou disponível para assumir a preceptoria no primeiro dia letivo do Programa. Caso esteja 

gozando férias ou licença de até 30 dias neste período, assumo a responsabilidade de 

comunicar à ESP e organizar a supervisão do residente até meu retorno; 

(  ) Não estarei em licença superior à 30 dias no primeiro dia letivo do Programa; 

( ) Tenho carga horária presencial suficiente para o desenvolvimento da preceptoria e, caso 

tenha liberação de carga horária semanal parcial de longa duração oficializada, tenho ciência de 

que poderei me manter na função desde que não ocorra prejuízo pedagógico para o residente, 

considerando o desempenho monitorado através de mecanismos instituídos pelo Programa; 

(  ) Tenho disponibilidade para suporte ao residente de forma presencial e/ou remota; 

( ) Transitarei, se necessário, como preceptor nas Unidades que compõem a rede de ensino 

credenciada como locais de estágio, demonstrando flexibilidade de adaptação; 

(  ) Receberei alunos de graduação e residentes visitantes, quando solicitado; 

(    ) Ministrarei aulas teóricas em Programas de Residência desenvolvidos pela SMS; 

( ) Participarei das aulas teóricas, seminários e atividades teórico-práticas nas diversas 

Unidades de estágios; 

(  ) Desenvolverei atendimentos e atividades consonantes com o Programa de Residência; 

( ) Participarei da semana de acolhimento dos residentes. 

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que tenho total responsabilidade sobre 

sua veracidade, além de ter ciência de que comprovações adicionais poderão ser solicitadas 

pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
03/11/2022
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