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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 24.234, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 30, 
combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.832, de 22 
de dezembro de 2021, e ainda. Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 30 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022, aprovada pela Lei n. 10.806, de 
02 de setembro de 2021. DECRETA: Art. 1º Fica 
aberto o Crédito Adicional Suplementar, na 
importância de R$ 3.121.270,00 (três milhões, 
cento e vinte e um mil, duzentos e setenta reais), 
referente às dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 35.00-Fundo Municipal De Saúde 35.02-
Atenção Básica E Especializada Em Saúde 
35.02.10.301.0101.4.176-Gestão de Materiais e 
Serviços da Atenção Básica 0031 
3.3.90.32.00.00.0082 R$ 380.000,00 0042 
4.4.90.52.00.00.0082 R$ 841.270,00 35.05-
Assistência Farmaceutica 35.05.10.303.0101.2.652-
Assistência Farmacêutica 0089 
3.3.90.32.00.00.0082 R$ 950.000,00 35.06-Gestão 
Do Sus 35.06.10.301.0101.2.627-Gestão de 
Materiais e Serviços 0107 3.3.90.39.00.00.0082 R$ 
850.000,00 0104 3.3.90.34.00.00.0082 R$ 
100.000,00 Total do Órgão R$ 3.121.270,00 Total 
do Crédito Adicional Suplementar R$ 3.121.270,00 
Art. 2º Em atendimento ao Crédito Adicional 
Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 
1º deste Decreto, fica anulada a importância de R$ 

3.121.270,00 (três milhões, cento e vinte e um mil, 
duzentos e setenta reais), referente às dotações 
consignadas no Orçamento vigente: 35.00-Fundo 
Municipal De Saúde 35.02-Atenção Básica E 
Especializada Em Saúde 35.02.10.301.0101.4.159-
Gestão de RH Atenção Básica em Saúde 0014 
3.3.90.39.00.00.0082 R$ 307.668,95 
35.02.10.301.0101.1.890-Construções, Ampliações 
e Reformas de US 0006 4.4.90.51.00.00.0082 R$ 
400.000,00 35.03-Contratualizações De Serviços 
Em Saúde 35.03.10.302.0101.4.178-Gestão de 
Parcerias e Contratualizações da Atenção 0058 
3.3.50.85.00.00.0082 R$ 300.000,00 0059 
3.3.90.39.00.00.0082 R$ 273.601,05 35.04-
Vigilância, Promoção E Proteção Da Saúde 
35.04.10.304.0101.4.179-Gestão de Materiais e 
SERV. da Vigilância, Promoção e Proteção da Saúde 
0077 3.3.90.32.00.00.0082 R$ 100.000,00 35.06-
Gestão Do Sus 35.06.10.301.0101.2.788-Gestão de 
RH da Gestão do SUS 0117 3.3.90.39.00.00.0082 R$ 
1.740.000,00 Total do Órgão R$ 3.121.270,00 Total 
da Anulação R$ 3.121.270,00 Art. 3º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação, 
postergando seus efeitos ao primeiro dia útil 
subsequente. Florianópolis, aos 08 de setembro de 
2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL PATRICIA NALOVAIKO SILVEIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL e.e 
LEANDRO DOMINGUES SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA FAZENDA.  

DECRETO N. 24.235, 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 
ELEMENTO DE DESPESA E A FONTE DE RECURSO 
JUNTO AO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 26, § 
1º, combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.832, de 
22 de dezembro de 2021, e Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 30 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022, aprovada pela Lei n. 10.806, de 
02 de setembro de 2021; Considerando, a não 
obrigatoriedade de apresentação do QDD - Quadro 
de Detalhamento de Despesa com o detalhamento 
da estrutura da Natureza da Despesa até o grau de 
Elemento de Despesa para composição do 
Orçamento Anual conforme é apresentado no 
artigo 6º da Portaria Interministerial n. 163, de 04 
de maio de 2001 e artigo 5º da Lei n. 10.806, de 02 
de setembro de 2021; Considerando, que o QDD - 
Quadro de Detalhamento de Despesa, o qual 
detalha individualmente a estrutura da Natureza 
da Despesa até o grau de Elemento de Despesa e 
Fonte de Recurso para execução do Orçamento do 
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Município de Florianópolis foi aprovado pelo 
Decreto n. 23.474, de 19 de janeiro de 2022; 
Considerando ainda, que a inclusão no Orçamento 
Anual de Elemento de Despesa e Fonte de 
Recursos na classificação orçamentária da Natureza 
da Despesa por si só, não se caracteriza alteração 
orçamentária do tipo Abertura de Crédito Adicional 
Especial, DECRETA: Art. 1º Fica criada junto ao QDD 
- Quadro de Detalhamento de Despesas, aprovado 
pelo Decreto n. 23.474, de 19 de janeiro de 2022, a 
classificação orçamentária (elemento de despesa 
com a fonte de recurso), 19.01.12.361.0102.2.151-
Inclusão Digital na RME, 3.3.90.30.00.00.0006, 
35.02.10.301.0101.4.177-Gestão de Materiais e 
Serviços da Atenção Especializada, 
3.3.90.30.00.00.4018, a qual passa a integrar o 
Orçamento vigente. Art. 2º Fica aberto o Crédito 
Adicional Suplementar, na importância de R$ 
1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), 
referente às dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 19.00-Secretaria Municipal Da Educação 
19.01-Secretaria Municipal Da Educação 
19.01.12.361.0102.2.151-Inclusão Digital na RME 
1332 3.3.90.30.00.00.0006 R$ 750.000,00 Total do 
Órgão R$ 750.000,00 35.00-Fundo Municipal De 
Saúde 35.02-Atenção Básica E Especializada Em 
Saúde 35.02.10.301.0101.4.177-Gestão de 
Materiais e Serviços da Atenção Especializada 0202 
3.3.90.30.00.00.4018 R$ 258.000,00 Total do Órgão 
R$ 258.000,00 Total do Crédito Adicional 
Suplementar R$ 1.008.000,00 Art. 3º Em 
atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, 
aberto na forma disposta no artigo 2º deste 
Decreto, fica anulada a importância de R$ 
1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), 
referente às dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 19.00-Secretaria Municipal Da Educação 
19.01-Secretaria Municipal Da Educação 
19.01.12.365.0102.2.337-Programa de Apoio 
Administrativo da ED. Infantil 0366 
4.4.90.52.00.00.0006 R$ 350.000,00 
19.01.12.361.0102.2.348-Programa de Apoio 
Administrativo do ENS. Fundamental 0290 
4.4.90.52.00.00.0006 R$ 400.000,00 Total do Órgão 
R$ 750.000,00 35.00-Fundo Municipal De Saúde 
35.03-Contratualizações De Serviços Em Saúde 
35.03.10.302.0101.4.178-Gestão de Parcerias e 
Contratualizações da Atenção Especializada 0197 
3.3.90.39.00.00.4018 R$ 258.000,00 Total do Órgão 
R$ 258.000,00 Total da Anulação R$ 1.008.000,00 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, postergando seus efeitos ao primeiro 
dia útil subsequente. Florianópolis, aos 08 de 
setembro de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL PATRICIA NALOVAIKO 
SILVEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 

e.e LEANDRO DOMINGUES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA FAZENDA.  

DECRETO N. 24.236, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 26, § 
5, combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.832, de 
22 de dezembro de 2021, e ainda. Considerando, 
os dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 
30 da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022, aprovada pela Lei n. 10.806, de 
02 de setembro de 2021, DECRETA: Art. 1º Fica 
aberto o Crédito Adicional Suplementar, na 
importância de R$ 11.688,03 (onze mil, seiscentos 
e oitenta e oito reais e três centavos), referente à 
dotação consignada no Orçamento vigente: 19.00-
Secretaria Municipal Da Educação 19.01-Secretaria 
Municipal Da Educação 19.01.12.361.0102.2.450-
Transporte Escolar ENS. Fundamental 0303 
3.3.90.33.00.00.1044 R$ 11.688,03 Total do Órgão 
R$ 11.688,03 Total do Crédito Adicional 
Suplementar R$ 11.688,03 Art. 2º Os recursos na 
ordem de R$ 11.688,03 (onze mil, seiscentos e 
oitenta e oito reais e três centavos), necessários 
para atendimento ao Crédito Adicional 
Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 
1º deste Decreto, correrão à conta do Superávit 
Financeiro, apurado em 31/12/2022, nas contas 
correntesBB - APLIC. 5.956-0 - FNDE (PNATE), de 
acordo com os valores depositados na fonte de 
recurso 1044 - Recursos do PNATE. Art. 3º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
postergando seus efeitos ao primeiro dia útil 
subsequente. Florianópolis, aos 08 de setembro de 
2022.TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL PATRICIA NALOVAIKO SILVEIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL e.e 
LEANDRO DOMINGUES SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA FAZENDA.  

DECRETO N. 24.237, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 31, 
combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.832, de 22 
de dezembro de 2021, e ainda. Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 30 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022, aprovada pela Lei n. 10.806, de 
02 de setembro de 2021, DECRETA: Art. 1º Fica 
aberto o Crédito Adicional Suplementar, na 
importância de R$ 1.045.000,00 (um milhão, 
quarenta e cinco mil reais), referente às dotações 
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consignadas no Orçamento vigente: 19.00-
Secretaria Municipal Da Educação 19.01-Secretaria 
Municipal Da Educação 19.01.12.361.0102.1.004-
CONST. Ampliação Reforma em Geral Ensino 
Fundamental 0249 4.4.90.39.00.00.0006 R$ 
500.000,00 19.01.12.365.0102.1.005-Construção 
Ampliação Reforma em Geral Ensino Infantil 0321 
4.4.90.39.00.00.0006 R$ 500.000,00 Total do Órgão 
R$ 1.000.000,00 35.00-Fundo Municipal De Saúde 
35.02-Atenção Básica E Especializada Em Saúde 
35.02.10.301.0101.4.177-Gestão de Materiais e 
Serviços da Atenção Especializada 0045 
3.3.90.14.00.00.4012 R$ 45.000,00 Total do Órgão 
R$ 45.000,00 Total do Crédito Adicional 
Suplementar R$ 1.045.000,00 Art. 2º Em 
atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, 
aberto na forma disposta no artigo 1º deste 
Decreto, fica anulada a importância de R$ 
1.045.000,00 (um milhão, quarenta e cinco mil 
reais), referente às dotações consignadas no 
Orçamento vigente: 19.00-Secretaria Municipal Da 
Educação 19.01-Secretaria Municipal Da Educação 
19.01.12.361.0102.2.348-Programa de Apoio 
Administrativo do ENS. Fundamental 0290 
4.4.90.52.00.00.0006 R$ 500.000,00 
19.01.12.365.0102.2.337-Programa de Apoio 
Administrativo da ED. Infantil 0366 
4.4.90.52.00.00.0006 R$ 500.000,00 Total do Órgão 
R$ 1.000.000,00 35.00-Fundo Municipal De Saúde 
35.02-Atenção Básica E Especializada Em Saúde 
35.02.10.301.0101.4.177-Gestão de Materiais e 
Serviços da Atenção Especializada 0055 
3.3.90.48.00.00.4012 R$ 30.000,00 0048 
3.3.90.33.00.00.4012 R$ 15.000,00 Total do Órgão 
R$ 45.000,00 Total da Anulação R$ 1.045.000,00 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, postergando seus efeitos ao primeiro 
dia útil subsequente. Florianópolis, aos 08 de 
setembro de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL PATRICIA NALOVAIKO 
SILVEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
e.e LEANDRO DOMINGUES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA FAZENDA.  

DECRETO N. 24.238, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
AMANDA RODRIGUES DA SILVA MARQUES do 
Cargo em Comissão de Assessor Técnico da 
Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 
09/09/2022. Florianópolis, aos 08 de setembro de 
2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL PATRICIA NALOVAIKO SILVEIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL e.e.  

DECRETO N. 24.239, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
DESIGNA SERVIDOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR 
DESIGNADO PELO DECRETO N. 22.613, DE 2021, 
QUE DESIGNA SERVIDOR E REVOGA O DECRETO N. 
17.776, DE 2017 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, usando da competência e 
atribuições, que lhe são conferidas pelo inciso VI 
do art. 74, da Lei Orgânica do município, RESOLVE: 
Art. 1° Designar Humberto João dos Santos, 
Secretário-adjunto da Secretaria Municipal de 
Saúde, para movimentar, aplicar e administrar os 
recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS na 
ausência do Secretário Municipal e celebrar 
contratos e licitações, assinar os protocolos de 
pagamento (hora-extra, auxílio-combustível, 
adicional noturno, gratificação de preceptoria, 
ajuda de custo dos fiscais e técnicos de edificações, 
produtividade dos fiscais e técnicos de edificações, 
PMAQ); assinar as Licenças prêmios, licenças para 
tratar interesse particular e licenças para 
acompanhar cônjuges; escalas anual de férias; 
assinar as Portarias de nomeação e exoneração de 
PSF, gratificação de Especialidade Médica e 
Odontológica; NASF e os ofícios gerais, na ausência 
ou indisponibilidade do Secretário Municipal de 
Saúde. Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 05/09/2022, até 04/10/2022, quando se encerra 
a substituição do Secretário-adjunto titular. 
Florianópolis, aos 08 de setembro de 2022. 
TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 
PATRICIA NALOVAIKO SILVEIRA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL e.e.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N° 02124/2022, DE 30 DE AGOSTO DE 
2022. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n° 
706/2021, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a 
servidora RAFAELA MARIANA WERNER FERREIRA, 
matrícula n° 16351-1, para responder pelo 
exercício da função gratificada de Diretor de 
Unidade Educativa - Ebm Retiro Lagoa, padrão FG-
EDU, na(o) Secretaria Municipal de Educação, em 
substituição a titular NICOLE DA SILVA FREITAS R 
ALVES, matrícula n° 30833-1, em licença para tratar 
de saúde, no período de 23 de agosto de 2022 a 21 
de setembro de 2022. NELSON GOMES MATTOS 
JUNIOR, Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA N.° 02229/22: A Diretoria de Sistema de 
Gestão de Pessoas, usando da competência e 
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atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 
689 de 20 de abril de 2021, considerando o que 
consta no processo n.° 6587/2022, com base no 
artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. 
Resolve: Art. 1 Conceder Licença Prêmio à 
servidora Rosimeri Alves Junior, matrícula n.º 
08331-3, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotada na Encargos Gerais do 
Municipio, de 30 (trinta) dias, no período de 02 de 
setembro de 2022 a 01 de outubro de 2022, 
referente ao 3º quinquênio, vencido em 
30/05/2017. Florianópolis, 06 de setembro de 
2022. Maria Clara de Carvalho Diretora do Sistema 
de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 02155/2022 - O Secretário Municipal 
da Administração no uso de suas atribuições e, de 
acordo com o artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis Resolve: 
Art. 1º - Tornar Sem Efeito de acordo com o Artigo 
8º inciso I e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 
063/2003 de 23 de outubro de 2003, a Portaria de 
Nomeação nº 01730/2022, publicada no Diário 
Oficial do Município nº 3251 de 05/08/2022 de 
Martilia Ferneda, aprovada em Concurso Público 
regido pelo Edital nº 002/19, para exercício do 
Cargo de Assistente Juridico, Classe Analista, Nível 
01, Referência A, 30 (trinta) horas semanais, do 
Quadro Único do Pessoal Civil da Administração 
Direta Municipal, lotada no(a) Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, por ter desistido da vaga. Art. 
2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 02 de setembro de 2022. Nelson Gomes 
Mattos Junior - Secretário Municipal da 
Administração 

PORTARIA Nº 02156/2022 - O Secretário Municipal 
da Administração no uso de suas atribuições e, de 
acordo com o artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis Resolve: 
Art. 1º - Tornar Sem Efeito de acordo com o Artigo 
8º inciso I e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 
063/2003 de 23 de outubro de 2003, a Portaria de 
Nomeação nº 02110/2022, publicada no Diário 
Oficial do Município nº 3269 de 31/08/2022 de 
Luiza de Souza, aprovado em Concurso Público 
regido pelo Edital nº 002/19, para exercício do 
Cargo de Tecnico de Contabilidade, Classe Técnico, 
Nível 01, Referência A, 30 (trinta) horas semanais, 
do Quadro Único do Pessoal Civil da Administração 
Direta Municipal, lotado no(a) Secretaria Municipal 
da Fazenda, por ter desistido da vaga. Art. 2º - Esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 02 de setembro de 2022. Nelson Gomes 
Mattos Junior - Secretário Municipal da 
Administração. 

PORTARIA N° 02158/2022, de 05 de setembro de 
2022. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n° 
706/2021 e, em atenção à Deliberação nº 
1545/2022 do Comitê Gestor de Governo, resolve 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora DANIELA 
POZZEBON CAURIO, matrícula n° 27441-0, para 
responder pelo exercício da função gratificada de 
Coordenador de Unidade Local de Saúde - 
Policlínica Continente, padrão FG-ULS, na(o) 
Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a 
titular PRISCILLA CIBELE TRAMONTINA, matrícula 
n° 23644-6, em licença para tratar de saúde, no 
período de 27 de abril de 2022 a 26 de maio de 
2022. NELSON GOMES MATTOS JUNIOR, Secretário 
Municipal da Administração. 

PORTARIA N° 02172/2022, de 05 de setembro de 
2022. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n° 
706/2021 e, em atenção à Deliberação nº 
1544/2022 do Comitê Gestor de Governo, resolve 
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora DAIANE 
FREIRE BENITES, matrícula n° 53725-0, para 
responder pelo exercício da função gratificada de 
Coordenador de Unidade Local de Saúde - Caps 
Infantil, padrão FG-ULS, na(o) Secretaria Municipal 
de Saúde, em substituição a titular RAMONA SANT 
ANA MAGGI DE MORAES, matrícula n° 26646-9, em 
licença para tratar de saúde, no período de 01 de 
maio de 2022 a 30 de maio de 2022. NELSON 
GOMES MATTOS JUNIOR, Secretário Municipal da 
Administração. 

PORTARIA N° 02173/2022, de 05 de setembro de 
2022. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
11.359/2013 e, nos termos da Lei Complementar 
n° 706/2021 e, em atenção à Deliberação nº 
1543/2022 do Comitê Gestor de Governo, resolve 
CONSIDERAR PRORROGADA a Portaria de 
Designação de FG em Substituição nº 02172/2022, 
no período de 31 de maio de 2022 a 01 de julho de 
2022. NELSON GOMES MATTOS JUNIOR, Secretário 
Municipal da Administração. 

PORTARIA N° 02174/2022, de 05 de setembro de 
2022. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n° 
706/2021 e, em atenção à Deliberação nº 
1546/2022 do Comitê Gestor de Governo, resolve 
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CONSIDERAR DESIGNADA a servidora VIVIANE 
PAULA PANISSON, matrícula n° 26231-5, para 
responder pelo exercício da função gratificada de 
Coordenador de Unidade Local de Saúde - Caps 
Infantil, padrão FG-ULS, na(o) Secretaria Municipal 
de Saúde, em substituição a titular RAMONA SANT 
ANA MAGGI DE MORAES, matrícula n° 26646-9, em 
férias, no período de 04 de julho de 2022 a 28 de 
julho de 2022. NELSON GOMES MATTOS JUNIOR, 
Secretário Municipal da Administração. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 519/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada em serviço de locação de 
veículos terrestres e motorizados, para transporte 
de passageiros, sem motorista, sem combustível, 
com quilometragem livre, abrangendo os custos, 
com manutenção (peças e serviços) e com 
obrigações legais. Os veículos serão utilizados nos 
serviços administrativos e operacionais para 
atender a Administração Direta e todos os órgãos 
da Administração Indireta do Município de 
Florianópolis/SC. Dia 21 de setembro de 2022, às 
13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA O Prefeito Municipal de Florianópolis, no 
uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal 
nº. 6.700/2005, e em conformidade com o 
Parágrafo 4º, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do 
Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber 
que irá realizar Audiência Pública com o objetivo 
de; Apresentar e Discutir a Elaboração do 
Orçamento (LOA) para o Exercício de 2023. Data: 
23/09/2022 Horário: 14 horas Local: Plenarinho da 
Câmara Municipal Assim, ficam convidados todos 
os munícipes a participarem desta Audiência. 
Florianópolis (SC), 19 de agosto de 2022. Topazio 
Silveira Neto Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - O Prefeito Municipal de Florianópolis, no 
uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal 
nº. 6.700/2005, e, em conformidade com o 
Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber a 
quem interessar que irá realizar Audiência Pública 
com o objetivo de; Demonstrar e Avaliar o 
Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 2º 
Quadrimestre do Exercício de 2022. Local- 

Plenarinho da Câmara Municipal Data – 
30/09/2022 Horário - 14 horas Desta forma, ficam 
convidados todos os munícipes a participarem 
desta Audiência. Florianópolis (SC), 19 de agosto de 
2022. Topazio Silveira Neto Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 266/SMS/GAB/2022, DE 05 DE 
SETEMBRO DE 2022 - REGULAMENTA A 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO 
INCENTIVO POR DESEMPENHO, NO ÂMBITO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS. O Secretário de Saúde do 
município de Florianópolis, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município, c/c o art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 706/2021. Considerando a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; Considerando o Decreto nº 
7.508, de 21 de junho de 2011, que regulamenta a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde, e a articulação interfederativa; 
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2, de 
28 de setembro de 2017, que trata da consolidação 
das normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde;Considerando a 
Portaria de Consolidação n° 3, de 28 de setembro 
de 2017, que trata da consolidação das normas 
sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 
Considerando a Portaria no 2.979, de 12 novembro 
de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, o 
qual estabelece novo modelo de financiamento de 
custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da 
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 
setembro de 2017; Considerando o Decreto nº 
21.965 de 08 de setembro de 2020, que institui o 
componente municipal, na forma de incentivo de 
desempenho, do modelo de financiamento da 
atenção primária à saúde determinado pelo 
Ministério da Saúde em substituição ao 
componente municipal do Programa de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica – 
PMAQ-AB. E considerando a Portaria 
75/SMS/GAB/2022 que institui a Comissão Gestora 
para a operacionalização do pagamento do 
incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do município de Florianópolis, 
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RESOLVE: Art. 1°. Regulamentar e definir normas 
para a operacionalização do pagamento do 
incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do município de Florianópolis. 
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS Art. 2º O incentivo 
por desempenho, alinhado ao Previne Brasil ou 
outro programa correlato relacionado ao 
financiamento, será destinado exclusivamente aos 
profissionais da APS atuantes em Centros de Saúde 
com os seguintes objetivos: I - Institucionalizar a 
gestão baseada em dados e informações em saúde, 
incentivando o correto registro e produção de 
dados pelas equipes, para subsidiar o 
planejamento e melhoria contínua dos serviços de 
saúde ofertados na APS; II - Incentivar 
financeiramente o bom desempenho de 
profissionais e equipes, estimulando-os a 
desenvolverem um processo contínuo de melhoria 
de acesso e qualidade, busca de melhores 
resultados e indicadores em saúde, com foco na 
melhoria da saúde da população. § 1º O incentivo 
por desempenho gratifica os profissionais de 
acordo com o Índice Previne Municipal (IPM) 
complementado com incentivo adicional para os 
Centros de Saúde de difícil provimento. § 2º Para 
fins desta Portaria, são considerados profissionais 
da APS e aptos à avaliação e ao pagamento do 
incentivo por desempenho: médico, enfermeiro, 
odontólogo, auxiliar/técnico de enfermagem, 
agente comunitário de saúde, técnico de saúde 
bucal/auxiliar de saúde bucal, assistente 
administrativo e coordenador local, todos com 
lotação principal em um Centro de Saúde. DA 
ORIGEM DO FINANCIAMENTO Art. 3º O recurso 
financeiro para o pagamento do incentivo por 
desempenho, será proveniente do financiamento 
federal de custeio da APS, constituído pelo 
componente indicadores de desempenho, 
podendo também ser complementado pelo 
componente capitação ponderada, ambos do 
Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. § 
1º Fica estabelecido que o montante financeiro 
mensal a custear o incentivo variável de 
desempenho repassado aos profissionais será 
definido pelo ISF alcançado pelo município na base 
de dados do Ministério da Saúde (E-gestor/Sisab) 
aplicado percentualmente ao repasse financeiro 
recebido no componente de desempenho do 
Programa Previne.  Exemplo: com necessidade de 
complemento da Capitação Ponderada; - Valor 
recebido no componente de desempenho: R$ 
371.162,03; - Nota de ISF:  47,7% R$ 371.162,03 x  
47,7%= R$ 177.044,29; R$177.044,29 
(desempenho)  + R$ 67.955,71 (complemento) = 
R$245.000,00; § 2º  Fica fixado o montante mínimo 
mensal no valor de R$245.000,00, conforme média 
mensal destinada ao PMAQ no ano de 2021. 

Sempre que o bloco de indicadores de 
desempenho ficar abaixo do mínimo mensal de 
R$245.000,00 esse valor será complementado pelo 
componente capitação ponderada até atingi-lo. O 
teto será 100% do componente de indicadores de 
desempenho do Programa Previne Brasil. § 3º  O 
montante para o pagamento do valor adicional 
destinado às Unidades de difícil provimento terá 
origem do financiamento do Programa Previne 
Brasil, do bloco de indicadores de desempenho e, 
se necessário, complementado pelo componente 
capitação ponderada até atingi-lo. Art. 4º O 
pagamento do incentivo por desempenho/valor 
adicional aos profissionais fica vinculado 
obrigatoriamente ao repasse do Ministério da 
Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de 
Florianópolis e o valor recebido pelo profissional 
não será em nenhum momento incorporado aos 
vencimentos do servidor. DA AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO Art. 5º Para a avaliação do 
desempenho das equipes de APS foi definido o 
Índice Previne Municipal (IPM), que será atribuído 
a cada Equipe (IPMESF) e Centro de Saúde (IPMCS) 
do município. O IPM é uma nota apresentada em 
uma escala de 0 a 100 pontos, resultante da soma 
do IPMPARCIAL com um fator de ponderação 
referente à população ativa vinculada às equipes, 
conforme a fórmula e os critérios a seguir: IPMCS ou 
IPMESF =  IPMPARCIAL + Fator de Ponderação 
populacional + Fator soma SUS como Escola § 1º O 
IPMPARCIAL é uma nota composta por indicadores de 
desempenho, baseada no Indicador Sintético Final 
do Programa Previne Brasil (Ministério da Saúde), 
acrescidos a partir da avaliação Q2_2022, dos 
seguintes indicadores: I - Área: Acesso. Indicador: 
Percentual de população que acessa consultas. 
Cálculo - numerador: total de população ativa em 
consultas médicas, enfermagem e odontológicas, 
denominador: total de população ativa que acessa 
todos os serviços. Meta: 80%. Peso 1. II - Área: 
Cadastro. Indicador: Percentual de população com 
cadastro completo. Cálculo - numerador:  total de 
população ativa em consultas médicas, 
enfermagem e odontológicas com cadastro 
completo (CPF e equipe de acompanhamento); 
denominador: total de população ativa em 
consultas médicas, enfermagem e odontológica. 
Meta: 100%. Peso 1. § 2° O Fator de Ponderação 
populacional é um valor somado ao IPMPARCIAL, 
apenas quando a população ativa da equipe for 
superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas, 
acrescentando assim 0,01 pontos ao IPMPARCIAL para 
cada 01 (uma) pessoa acima deste parâmetro. A 
população ativa é definida como o número de 
pessoas diferentes atendidas em consultas 
médicas, de enfermagem ou odontológicas nos 
últimos 02 (dois) anos, com CPF e equipe de 
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acompanhamento preenchidos no cadastro. O 
Fator de Ponderação é definido pela seguinte 
fórmula: Fator de Ponderação = (Pop_Ativa - 2500) 
x 0,01; § 3° O Fator de soma SUS como Escola é um 
valor somado ao IPMPARCIAL relacionado ao grau de 
contribuição do Centro de Saúde com a formação 
em serviço (graduação). O fator de soma varia de 
zero a três pontos, acrescentando pontuação ao 
IPMPARCIAL do CS e equipes, conforme avaliação do 
CS referente ao semestre corrente ou 
imediatamente anterior, de acordo com os 
seguintes critérios: III - Credenciamento dos 
Centros de Saúde: formalização do desejo de 
receber alunos (Escola de Saúde Pública fará 
chamamento anual): 1 ponto se credenciou para o 
ano corrente. Excepcionalmente para o Q2-2022, 
foi atribuída a pontuação para todos os Centros de 
Saúde. IV - Número diferentes de cursos recebidos 
no último semestre: A - até 2 cursos - sendo 
obrigatório 1 Enfermagem ou 1 Medicina ou 1 
Odontologia: 0,5 pontos B - 2 cursos -  sendo 
obrigatório 1 Medicina e 1 Enfermagem: 1 ponto C 
- 3 cursos ou mais - sendo obrigatório 1 
Enfermagem ou 1 Medicina ou 1 Odontologia: 1 
ponto V - Número de turmas recebidas no último 
semestre: A - até 7 turmas: 0,5 pontos B - 8 turmas 
ou mais: 1 ponto § 4º Os indicadores de 
desempenho e metas serão, minimamente, 
aqueles definidos pelo Programa Previne Brasil 
(Ministério da Saúde). Serão utilizados como fonte 
de informação os dados registrados corretamente 
no sistema de prontuário eletrônico vigente.§ 5º 
Para o cálculo do IPMESF, serão utilizados 
indicadores referentes ao desempenho de cada 
equipe. Para o cálculo do IPMCS, serão utilizados 
indicadores referentes ao desempenho global do 
Centro de Saúde, sendo cada indicador calculado 
pela soma dos numeradores e denominadores das 
equipes. As demais etapas do cálculo (aplicação de 
pesos e metas) serão as mesmas para o IPMESF e o 
IPMCS. § 6º O IPMESF e IPMCS serão calculados a 
cada quadrimestre, mantendo o mesmo padrão de 
cálculo do Indicador Sintético Final realizado pelo 
Ministério da Saúde. Art. 6º  Para fins de definição 
da nota individual, os profissionais foram 
agrupados por suas  atribuições, conforme 
especificações do Anexo A Parágrafo único - Os 
profissionais pertencentes aos Grupos 1 e 2 que 
compõem equipes cuja população cadastrada seja 
inferior a 1000 pessoas não farão jus ao 
pagamento por desempenho, à exceção dos 
profissionais do CS Costa da Lagoa. Art. 7º Os 
indicadores que integrarão o IPM serão 
disponibilizados em forma de painéis de 
informação e outros formatos adicionais, para fins 
de diagnóstico, monitoramento, avaliação e 
planejamento das ações pelos Centros de Saúde, 

equipes de APS e gestores. Art. 8º As notas finais 
do IPMESF e IMPCS, referentes à avaliação de 
desempenho do quadrimestre, serão publicadas 
em um painel de informação próprio, mantido pela 
Gerência de Inteligência e Informação. Parágrafo 
único - Será disponibilizado aos profissionais da 
APS material instrutivo para o correto registro de 
informações no sistema de prontuário eletrônico, 
de forma a qualificar a produção dos dados e 
diminuir falhas no registro. Será de 
responsabilidade dos profissionais a inserção de 
informações conforme recomendações DO 
PAGAMENTO POR DESEMPENHO Art. 9º O 
incentivo de desempenho será concedido aos 
profissionais da APS elencados no § 2 do art. 2º 
desta Portaria, cujo IPMCS ou IPMESF   atingir o 
mínimo de 55 pontos, definido a partir da inclusão 
dos indicadores descritos no artigo 5º, parágrafo 
primeiro. § 1º O montante financeiro mensal 
definido no artigo 3º será distribuído 
percentualmente conforme os grupos definidos no 
Anexo A desta Portaria. O valor monetário do 
grupo será partilhado entre todos os profissionais 
integrantes do grupo com nota IPM superior ao 
piso mínimo, recebendo cada um 
proporcionalmente à sua nota de IPM, de acordo 
com a fórmula: Valor monetário a receber =  IPMESF 
ou cs  x valor monetário do Grupo                                                                   
Somatório IPM do grupo, Onde,  - IPMesf ou cs é  
nota individual conforme lotação principal e 
agrupamento definido no Anexo A; - Valor 
monetário do grupo é o valor destinado ao grupo 
conforme o percentual do grupo (Anexo A) 
aplicado ao montante financeiro mensal para o 
pagamento por desempenho; - Somatório IPM do 
grupo é a soma de todas as notas individuais de 
IPM dos profissionais que integram o grupo. § 2º O 
IPM será aferido a cada quadrimestre e o valor 
financeiro repassado mensalmente ao profissional 
se manterá o mesmo até nova avaliação no 
próximo quadrimestre. Art. 10 Para fazer jus ao 
recebimento do Incentivo de Desempenho, os 
Profissionais de Saúde devem, obrigatoriamente, 
cumprir todos os seguintes requisitos: a - Ser 
efetivo, contratado no regime jurídico CLT, 
contratado por tempo determinado (CTD) ou 
cedido à Prefeitura Municipal de Saúde de 
Florianópolis; b - Ter lotação principal em um 
Centro de Saúde da Atenção Primária, informado 
no Sistema de Gestão de Recursos Humanos da 
SMS/PMF; C - Pertencer a uma das categorias 
profissionais descritas no parágrafo 2º do artigo 2º; 
d - Não ter mais de 30 dias corridos de 
afastamento, incluindo férias, licença prêmio e 
licença maternidade durante o quadrimestre 
avaliado; e - Não possuir o registro de 01 (um) dia 
de falta injustificada dentro do quadrimestre 
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avaliado. Art. 11  Para fins de avaliação, o 
profissional deverá ingressar na equipe ou Centro 
de Saúde (caso não componha equipe) até o último 
dia útil do primeiro mês do quadrimestre 
apreciado. Caso o servidor ingresse em data 
posterior, deverá aguardar a próxima rodada de 
avaliação. Receberão pagamento por desempenho 
referente ao quadrimestre de avaliação, os 
servidores que respeitarem o descrito acima.  Art. 
12 A Comissão Gestora informará o valor 
monetário final ao setor de Recursos Humanos e o 
servidor receberá o incentivo de acordo com o IPM 
da equipe/Centro de Saúde de sua lotação 
principal, registrado no Sistema de Recursos 
Humanos, no primeiro dia útil do primeiro mês do 
quadrimestre de pagamento. O cálculo do valor 
monetário será realizado pela Comissão Gestora a 
cada novo quadrimestre e publicado em Diário 
Oficial. Art. 13 O incentivo de desempenho está 
desvinculado do reajuste de vencimentos dos 
servidores da PMF. Art. 14 Para profissionais 
lotados em Centros de Saúde de difícil provimento 
será acrescido um valor ao incentivo, não vinculado 
ao IPMFINAL alcançado pela equipe ou CS. § 1º A 
lista dos Centros de Saúde de difícil provimento 
está elencada no Anexo B desta Portaria, 
considerando os 08 (oito) Centros de Saúde com 
maior pontuação, conforme os critérios descritos a 
seguir: I - Ocorrência de vaga médica ofertada e 
não preenchida para composição de equipe no 
último ano (peso 4); II - Alta rotatividade de 
profissionais no último ano (peso 2); III - Distância 
de áreas centrais (mais de 20 km da Policlínica 
Municipal Centro) (peso 1); IV - Pressão assistencial 
(média de população em todos os serviços por 
equipe maior que 3 mil pessoas) (peso 1) V - 
Presença de áreas de vulnerabilidade social, 
conforme dados de 2016 da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. § 2º O valor financeiro 
correspondente ao adicional está vinculado à 
categoria profissional/grupo, conforme anexo C 
desta Portaria. § 3º O valor adicional destinado às 
unidades de difícil provimento será repassado no 
pagamento referente aos próximos três 
quadrimestres avaliativos: Q2_2022; Q3_2022; 
Q1_2023. § 4º A manutenção do pagamento fica 
condicionada à permanência do profissional no CS 
de difícil provimento. § 5º A continuidade do 
pagamento do adicional será avaliada pela 
Comissão Gestora após o período citado no 
parágrafo terceiro. DAS RESPONSABILIDADES Art. 
15 A Comissão Gestora para a operacionalização do 
pagamento do incentivo por desempenho é a 
instância responsável por dirimir quaisquer dúvidas 
e esclarecimentos relacionados ao incentivo por 
desempenho no âmbito da APS de Florianópolis, 
coordenada pela Diretoria de Atenção à Saúde. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS Art. 16 Os critérios de 
pagamento por desempenho poderão ser 
revisados quadrimestralmente, estando sujeitos à 
atualizações neste mesmo período.  Parágrafo 
único - Os indicadores de desempenho poderão ser 
modificados, de modo a contemplar o Modelo de 
Financiamento da APS estabelecido pelo Ministério 
da Saúde, Política Nacional de Atenção Básica e 
Política Municipal de Atenção Primária. Art. 17 A 
adesão dos profissionais da APS ao pagamento de 
incentivo de desempenho é automática, 
requerendo manifestação formal do trabalhador à 
Assessoria em Gestão de Pessoas caso não queira 
participar. Art. 18 Todo o processo de pagamento 
do incentivo pode, a qualquer tempo, ser auditado 
de forma a prevenir, identificar e corrigir 
irregularidades. Art. 19 Esta portaria entra em vigor 
a partir da sua publicação, sendo o referido 
incentivo de desempenho pago a partir da 
competência atual. Art. 20 Revoga-se a Portaria 
160/SMS/GAB/2022, de 09 de junho de 2022 e 
quaisquer dispositivos ao contrário. Art. 21 Os 
casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Gestora para a operacionalização do pagamento do 
incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do município de Florianópolis. 
Florianópolis, 06 de setembro 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva - Secretário Municipal de Saúde 
(Consultar anexo ao final desta edição) 

PORTARIA Nº 267/SMS/GAB/2022, DE 05 DE 
SETEMBRO DE 2022 - O Secretário de Saúde do 
município de Florianópolis, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município, c/c o art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 706/2021, E considerando a 
Portaria 266/SMS/GAB/2022 de 05 de setembro de 
2022, a qual regulamenta a operacionalização do 
incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde do município de Florianópolis, 
RESOLVE: Art. 1°. Tornar público o Índice Previne 
Municipal (IPM) de cada Equipe (IPMESF) e do 
Centro de Saúde (IPMCS) do município de 
Florianópolis referente ao segundo quadrimestre 
de 2022, conforme anexo A desta Portaria.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação. Florianópolis, 06 de setembro 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva - Secretário Municipal 
de Saúde (Consultar anexo ao final desta edição) 

PORTARIA Nº 270/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. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
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pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora PERLA SILVEIRA BLEYER, 
matrícula nº 31442-0, para exercer as funções de 
fiscal das Atas de Registro de Preços vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
224/SMA/DSLC/2022, para aquisição de materiais 
de rouparia (trata-se de materiais que serão 
utilizado pela UPAs, SAMU, Unidades Básica de 
Saúde (UBS, Policlínicas e DIBEA) para 
atendimentos das necessidades dos serviços na 
Rede Municipal de Saúde de Florianópolis/SC. Art. 
2º Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 06 de setembro de 2022. 
Humberto João dos Santos Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA ADS Nº 02338/22 - 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 Caroline Neuseli Sagas, matrícula nº 
61992-2, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 01/09/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ferminio Francisco Vieira (343215), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
face o impedimento da titular Gisele Anelise 
Karnopp, matrícula nº 11678-5, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 05 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02339/22 - 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 
Maikon John Berto, matrícula nº 64838-8, 
Professor Substituto III (1326) Portugues (001), 
para no período de 06/09/2022 a 16/12/2022, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Henrique 
Veras (344211), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, face o impedimento da 
titular Ariane Cristina dos Reis, matrícula nº 29553-
1, por estar em designação (08). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02340/22 - 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 Simone Fernandes Fraga, matrícula nº 
64840-0, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 06/09/2022 a 
05/10/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Julia Maria Rodrigues (343347), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento do titular Altino Jose Martins 
Filho, matrícula nº 11065-5, 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, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02341/22 - 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 Cristina Bravo Carvalho, matrícula nº 
63116-7, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
08/09/2022 a 03/10/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Dilma Lucia dos Santos 
(344209), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Claudia Dayane Ruiz Vieira, matrícula nº 
46075-3, 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, 05 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02342/22 - 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 
Diego Pacheco, matrícula nº 64846-9, Professor 
Substituto VI (1333) Historia (004), para no período 
de 06/09/2022 a 03/10/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Batista Pereira (344206), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, face o impedimento do titular Ricardo 
Pinho, matrícula nº 15117-3, 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, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 
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PORTARIA ADS Nº 02343/22 - 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 Ana Paula Machado, matrícula nº 64847-
7, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 06/09/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Bem-te-vi (343243), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Mauricia Santos de 
Holanda Bezerra, matrícula nº 17787-3, por estar 
em licença para aperfeiçoamento profissional (09). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02344/22 - 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 Aline Furtado, matrícula nº 64848-5, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 12/09/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Celso Pamplona (343202), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Danielle Jorge Horn, 
matrícula nº 17884-5, por estar em designação 
(08). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02345/22 - 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 Aline Furtado, matrícula nº 64848-5, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 12/09/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Celso Pamplona (343202), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Danielle Jorge Horn, 
matrícula nº 17884-5, por estar em designação 
(08). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02346/22 - 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 Geane Leske, matrícula nº 64850-7, 
Professor Substituto I (1324) Educacao Infantil 
(029), para no período de 12/09/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Joel Rogerio de Freitas (343209), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Patricia Cristina 
Faraco da Silva, matrícula nº 20071-9, 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, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02347/22 - 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 Graziela Araldi de Oliveira, matrícula nº 
64844-2, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-
ens Fundamental (065), para no período de 
08/09/2022 a 03/10/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Dilma Lucia dos Santos 
(344209), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Claudia Dayane Ruiz Vieira, matrícula nº 
46075-3, 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, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02348/22 - 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 Maria Marlene Alexandre Schveitzer, 
matrícula nº 64852-3, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014), para no período de 
08/09/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Neuza Paula da Silveira 
(344240), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Silviane de Luca Avila, matrícula nº 59908-5, 
por estar em assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02349/22 - 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 
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servidora Maria Lima Coelho, matrícula nº 64853-
1, Professor Substituto IV (1328) Anos Iniciais 
(014), para no período de 08/09/2022 a 
03/10/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Mancio Costa (344215), com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, face o impedimento 
da titular Sarita Cristina Peixoto Silva, matrícula nº 
59858-5, 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, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02350/22 - 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 
Renan da Silva, matrícula nº 64754-3, Professor 
Substituto III (1326) Auxiliar-ativ de Ciencias (078), 
para no período de 08/09/2022 a 16/12/2022, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Jose 
Amaro Cordeiro (344227), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Ana Paula Pereira Elias, 
matrícula nº 29345-8, por estar em licença 
gestação (02). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02344/22 - 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 Simone Fernandes Fraga, matrícula nº 
64840-0, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029) para no período de 06/09/2022 a 
05/10/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim Julia 
Maria Rodrigues (343347), 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, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02345/22 - 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 
Leonardo Brose Gomes, matrícula nº 64839-6, 
Professor Substituto III (1326) Artes-Musica (042) 
para no período de 06/09/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Depto de Educ de Jovens e 
Adultos (344110), Eja Continente II (093) , com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais 

(Vespertino/Noturno). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 05 de setembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02346/22 - 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 
Bruno Batista Pires, matrícula nº 64842-6, 
Professor Substituto III (1326) Artes-Musica (042) 
para no período de 06/09/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Luiz Candido da Luz 
(344229), 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, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02347/22 - 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 
Marcos Aurelio dos Santos, matrícula nº 64845-0, 
Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ens 
Fundamental (065) para no período de 06/09/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ger 
Pedag Educ Jovens Adult e Conveniad (344300), Eja 
Continente I (079) , com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Noturno). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 06 de setembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02348/22 - 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 
Maicon Mariano, matrícula nº 64849-3, Professor 
Substituto V (1329) Historia (004) para no período 
de 08/09/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Depto de Educ de Jovens e Adultos (344110), 
Eja Macico Morro da Cruz (135) , com carga horária 
de 30 (trinta) horas semanais 
(Vespertino/Noturno). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 06 de setembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 
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PORTARIA ADV Nº 02349/22 - 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 Emeline Camila Ceolin Grotto, matrícula 
nº 60027-0, Professor Substituto III (1326) Libras 
(082) para no período de 08/09/2022 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, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01621/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/03/2022, a Portaria nº ADS 01127/22 de 
21/02/2022 de Joana Vangelista Mongelo, 
matrícula nº 61725-3 para atuar no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) , referente ao período que passa a 
ser de 18/02/2022 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, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01622/22 - 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 01400/22 de 
22/03/2022 de Joana Vangelista Mongelo, 
matrícula nº 61725-3 para atuar no(a) Ebm Batista 
Pereira (344206) , referente ao período que passa a 
ser de 01/04/2022 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, 06 de 
setembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 01623/22 - 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 03/11/2022 por estar 
em licenca tratamento de saude. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02040/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 12/09/2022, da Portaria nº ADS 02298/22 de 
26/08/2022, de Aline Furtado, matrícula nº 64480-
3, lotada no(a) Neim Joel Rogerio de Freitas 
(343209) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02041/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 19/08/2022, da Portaria nº ADS 00727/22 de 
07/02/2022, de Emerson Correia da Silva, 
matrícula nº 61046-1, lotado no(a) Ebm Paulo 
Fontes (344217) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02042/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 06/09/2022, da Portaria nº ADS 02291/22 de 
24/08/2022, de Neuza Felix Gomes Rochette, 
matrícula nº 64753-5, lotada no(a) Ebm Jose Amaro 
Cordeiro (344227) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02043/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/09/2022, da Portaria nº ADV 02016/22 de 
13/06/2022, de Caroline Neuseli Sagas, matrícula 
nº 61992-2, lotada no(a) Neim Ferminio Francisco 
Vieira (343215) por alteração do titular da vaga.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02044/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 06/09/2022, da Portaria nº CTD 00563/22 de 
18/03/2022, de Claudineia Vieira, matrícula nº 
62464-0, lotada no(a) Neim Jardim Atlantico 
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(343237) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 06 de setembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02045/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 30/08/2022, da Portaria nº ADS 02199/22 de 
10/08/2022, de Lidia Lucia Teixeira, matrícula nº 
64587-7, lotada no(a) Neim Irmao Celso (343219) a 
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 06 de setembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02046/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/09/2022, da Portaria nº CTD 01022/22 de 
31/08/2022, de Sabrina Antunes de Mello, 
matrícula nº 64802-7, lotada no(a) Neim Jardim 
Atlantico (343237) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 06 de setembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CTD Nº 01030/22 - 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,Sabrina Antunes de Mello, matrícula 
nº 64802-7, Auxiliar de Sala (0816) Auxiliar de Sala 
(076), para no período de 08/09/2022 a 
16/12/2022, atuar em classe vaga em caráter 
temporário no(a) Neim Jardim Atlantico (343237), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Florianópolis, 06 de setembro de 
2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 736/SME/2022; 
Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, e instalação de ar condicionado com 
fornecimento de peças para atender as 
necessidades da Rede Municipal de Ensino; 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico nº 073/SMA/SUPLC/2022; Contratada: 
SUL CONSTRUTORA LTDA - ME; Valor: O valor total 
estimado do presente Contrato é de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais); Vigência: O 
prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) 
meses a contar da data de assinatura do referido 
instrumento, podendo ser prorrogado nos termos 
da lei; Dotação: Atividade: 2.337 - Programa de 
Apoio Administrativo da Educação Infantil / 2.348 - 
Programa de Apoio Administrativo do Ens. 
Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - 
Outros Serviços de Terceiros - PJ e na Fonte de 
Recursos: 81 / 06; Data de Assinatura: 01/09/22; 
Nome das partes que assinaram: Pela Secretaria 
Municipal de Educação, o Sr. Maurício Fernandes 
Pereira, e pela empresa,  o Sr. William de Oliveira 
Barbosa. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 401/SMA/SUPLC/2022 – O Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de 
Pregão Eletrônico nº 401/SMA/SUPLC/2022 que 
tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) Mini 
Carregadeira, nova ano/modelo 2022, 04 (quatro) 
retroescavadeira, nova ano/modelo 2022 e 01 (um) 
caminhão com caçamba basculante 5m³ e cabine 
suplementar ano/modelo 2022; destinado a ser 
utilizado pela equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Florianópolis/SC, 
sofreu nova retificação. O limite para cadastro de 
propostas não foi alterado, será às 13h30min do 
dia 22/09/2022. A sessão ocorrerá no mesmo dia, 
após o termino do prazo de inserção de propostas. 
O novo edital se encontra disponível no endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 363/SMA/SUPLC/2022 – O Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de 
Pregão Eletrônico nº 363/SMA/SUPLC/2022 que 
tem por objeto a aquisição de 01 (um) trator 
agrícola de pneus de fabricação nacional (novo) 
zero km ano 2022, 01 (uma) retroescavadeira, nova 
ano/modelo 2022 (item 02); e 01 (um) caminhão 
com caçamba basculante 5m² e cabine 
suplementar ano/modelo 2022 (item 03); 
destinado a ser utilizado pela equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura de 
Florianópolis/SC, sofreu retificação. O limite para 
cadastro de propostas não foi alterado, será às 15h 
do dia 22/09/2022. A sessão ocorrerá no mesmo 
dia, após o termino do prazo de inserção de 
propostas. O novo edital se encontra disponível no 
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endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br O 
Pregoeiro. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 471/SMA/SUPLC/2022 – O Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de 
Pregão Eletrônico nº 471/SMA/SUPLC/2022 que 
tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo 
fornecimento de peças, para os veículos e 
equipamentos à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura de Florianópolis/SC, sofreu 
retificação. O limite para cadastro de propostas 
não foi alterado, será às 16h30min do dia 
22/09/2022. A sessão ocorrerá no mesmo dia, após 
o termino do prazo de inserção de propostas. O 
novo edital se encontra disponível no endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro. 

ERRATA DO RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
400/SMA/SUPLC/2022 - A Comissão Permanente 
de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia, 
no uso de suas atribuições legais, informa, que na 
publicação do Diário Oficial do Município, Edição nº 
3273, pág. 14 de 06 de setembro de 2022 e Diário 
Oficial da União, nº 171, pág. 313 de 08 de 
setembro de 2022,Onde se lê: (...) torna público 
aos interessados que a empresa CEJEN Engenharia 
Ltda com o valor de R$ 53.211.188,89 (cinqüenta e 
três milhões, duzentos e onze mil, cento e oitenta e 
oito reais e oitenta e nove centavos).Leia-se:(...) 
torna público aos interessados que restou 
vencedora no processo licitatório em epígrafe a 
empresa CEJEN Engenharia Ltda com o valor de R$ 
53.211.188,89 (cinqüenta e três milhões, duzentos 
e onze mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

PORTARIA Nº 087/2022 - O Secretário Municipal 
do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar n. 706 de 
27/01/2021, e considerando os dispostos dos 
artigos 58 e 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
RESOLVE: Art. 1º - Designar o empregado André 
Costa, matrícula 7085 para exercer o encargo de 
Fiscal da Ata de Registro de Preços Nº 
735/SMMA/2022, firmada entre a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e a empresa 
AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA., CNPJ n°: 81.632.093/0016-55, 

que tem por objeto: “Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento fracionado de 
“ARLA 32 – Agente Redutor Líquido Automotivo”, 
com a disponibilização de tanque para 
armazenamento e sistema de abastecimento 
completo em regime de comodato, destinado aos 
veículos que compõem a frota da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis/SC”. 
Art. 2º - Designar o empregado Daniel Sergio dos 
Santos, matrícula 7801, para, na ausência do 
titular, exercer o encargo de Fiscal Ata de Registro 
de Preços Nº 735/SMMA/2022, firmada entre a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a 
empresa AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA., CNPJ n°: 81.632.093/0016-55. 3º 
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 06 de setembro de 2022. 
Fábio Gomes Braga - Secretário Municipal do Meio 
Ambiente.  

PORTARIA Nº 088/2022 – O Secretário Municipal 
do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 706 de 
27/01/2021, e, considerando a Lei Complementar 
n° 113/2003, RESOLVE: Art. 1° Tornar sem efeito as 
Orientações Técnicas nº 01/2021, nº 02/2021, nº 
03/2021 e nº 04/2021, as quais dispõem sobre a 
documentação necessária para solicitação de 
Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos 
Sólidos para empreendimento residencial 
multifamiliar, empreendimento comercial, 
loteamentos e empreendimentos comerciais que 
possuem gerenciamento e transporte próprios ou 
contratados dos resíduos sólidos urbanos, 
respectivamente. Art. 2º Instituir as Orientações 
Técnicas substitutivas: nº 01/2022, nº 02/2022, nº 
03/2022 e nº 04/2022 (Anexos ao final desta 
edição).Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 06 de 
Setembro de 2022. Fábio Gomes Braga Secretário 
Municipal do Meio Ambiente 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 223/SMMA/2022 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E A EMPRESA 
BENÍCIO PNEUS EIRELI - EPP. Objeto: O presente 
Termo de Retificação tem por objeto a exclusão do 
item 2.3.1 da Cláusula Segunda da Ata de Registro 
de Preços original. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
RETIFICAÇÃO: A exclusão do item 2.3.1 da Cláusula 
Segunda da Ata de Registro de Preços original, 
justifica-se em razão da Decisão nº 876/2022 do 
Processo nº @REP 21/00713706 do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina; Número e Modalidade 
da Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 442/SMA/SUPLC/2021; Data de 
assinatura: 18/08/2022; Nome das partes que 
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assinaram: Pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, o Sr. Fábio Gomes Braga, e pela 
empresa a Sra. Luana Aparecida Pilato Ribeiro. 

FUNDO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 540/SMA/SUPLC/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para transporte e destino final de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) provenientes do município de 
Florianópolis/SC. Dia 21 de setembro de 2022, às 
16h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

ESPORTES 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 522/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada no fornecimento de 
alimentação (café, almoço, lanche e janta) para 
atender as necessidades da Fundação Municipal de 
Esportes e Secretária Municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer, em eventos esportivos e culturais, próprios 
ou para representar o município de 
Florianópolis/SC. Dia 21 de setembro de 2022, às 
15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/FME/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de colchões para atender as 
necessidades da Fundação Municipal de Esportes 
de Florianópolis/SC; Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
366/SMA/SUPLC/2022; Contratada: VITTAFLEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES 
LTDA - EPP; Valor: O valor global estimado da 
presente ATA é de R$ 28.561,65 (vinte e oito mil 
quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e 
cinco centavos); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
2.512; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 e na Fonte 
de Recursos: 080; Data de Assinatura: 26/08/2022; 
Assinaturas:Fundação Municipal de Esporte, o Sr. 
Maycon Cassimiro Oliveira e pela empresa, o Sr. 
João Carlos Lopes Okuyama. 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

Portaria: 00108/2022 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 706/2021 e pelo Decreto Municipal Nº 
22.569/2021, e considerando a cláusula 51ª do 
Acordo Coletivo de Trabalho vigente, RESOLVE: Art. 
1º - Conceder licença sem remuneração à 
empregada GRAZIELA ISABEL COELHO- matrícula 
8242, por período de 12 meses a contar do dia 14 
de NOVEMBRO de 2022. Florianópolis, 06 de 
SETEMBRO de 2022. Valter José Gallina Diretor 
Presidente 

PORTARIA: CEF 0013/2022 - O Diretor Presidente 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 706/2021 e pelo Decreto Municipal Nº 
22.569/2021, e por conveniência administrativa, 
RESOLVE: Artigo 1º - CESSAR EFEITOS, a partir de 
05/09/2022, da Portaria CTD 0025/22 de 
20/04/2022 de 
ARI GENESIO DA SILVA JUNIOR, matrícula nº 
80.631, lotado(a) na Operação Verão, a pedido 
do(a) servidor(a). Artigo 2º - Esta portaria entrará 
em vigor na data de 05/09/2022, revogando-se as 
disposições em contrário. FLORIANÓPOLIS, 05 de 
setembro de 2022. Valter José Gallina Diretor 
Presidente COMCAP.  

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
004/2022/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 o presente 
credenciado para seleção de propostas, por prazo 
determinado, de pessoas jurídicas da sociedade em 
geral, interessadas a participar do evento intitulado 
"1° FEIRÃO DE EMPREGOS INCLUSIVO DE FLORIPA" 
que será realizado no dia 21 de setembro de 2022, 
das 09h00min às 17h00min, na FUNDAÇÃO 
SOMAR, na Rua Padre Lourenço R. de Andrade, n° 
180 – Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC, 
na oferta, voluntária e gratuita, de exposição de 
produtos ou serviços ofertados pela empresa em 
favor da comunidade, pessoa com deficiência, de 
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Florianópolis e seus munícipes. Florianópolis 06 de 
setembro de 2022. NOEMI HILDA DA SILVA LEAL. 
Superintendente. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA MESA N. 484, de 08 de setembro 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, com efeitos a 
01 de setembro de 2022, em conformidade com a 
Resolução 2.538/2022, do nível 5 para o nível 4, o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, de JOBAL MANOEL DA SILVA, 
com lotação no Gabinete do Vereador Dalmo 
Deusdedit Meneses. Art. 2º Este Ato terá efeito a 
partir de sua publicação. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 08 de setembro de 
2022. Vereador ROBERTO KATUMI ODA – 
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. Vereador 
ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 485, de 08 de setembro 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, SUELLEN MACHADO, 
do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, nível 6, do Grupo Ocupacional 
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com lotação 
no Gabinete do Vereador João Luiz Augusto 
Cobalchini. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de 
sua publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 08 de setembro 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. 486, de 08 de setembro 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, com efeitos a 
01 de setembro de 2022, em conformidade com a 

Resolução 2.538/2022, do nível 9 para o nível 7, o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, de ANDRIA NELI MACHADO, com 
lotação no Gabinete do Vereador Marcos Leandro 
Gonçalves da Silva. Art. 2º Este Ato terá efeito a 
partir de sua publicação. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 08 de setembro de 
2022. Vereador ROBERTO KATUMI ODA – 
Presidente. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. Vereador 
ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 487, de 08 de setembro 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, com efeitos a 
01 de setembro de 2022, em conformidade com a 
Resolução 2.538/2022, do nível 7 para o nível 8, o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, de JANARA MARGARETE 
BARBOZA DA SILVA, com lotação no Gabinete do 
Vereador Marcos Leandro Gonçalves da Silva. Art. 
2º Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
08 de setembro de 2022. Vereador ROBERTO 
KATUMI ODA – Presidente. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. 
Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º 
Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 488, de 08 de setembro 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, com efeitos a 
01 de setembro de 2022, em conformidade com a 
Resolução 2.538/2022, do nível 7 para o nível 8, o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, de LUISA REGAZZI FERREIRA 
CARDOSO, com lotação no Gabinete do Vereador 
Marcos Leandro Gonçalves da Silva. Art. 2º Este 
Ato terá efeito a partir de sua publicação. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 08 de 
setembro 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. 
 

mailto:informes.dom@pmf.sc.gov.br
http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3274 Florianópolis/SC, quinta-feira, 8 de setembro de 2022 pg. 17 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Patricia Nalovaiko Silveira  e.e Avenida Prefeito Osmar Cunha, 77, 7º Andar - Centro - 88015-100Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Contato: informes.dom@pmf.sc.gov.br 
Gerência de Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 17 
 

ATO DA MESA N. 489, de 08 de setembro 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, com efeitos a 
01 de setembro de 2022, em conformidade com a 
Resolução 2.538/2022, do nível 6 para o nível 5, o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, de MARCELO SAVAS 
FUHRMEISTER, com lotação no Gabinete do 
Vereador Marcos Leandro Gonçalves da Silva. Art. 
2º Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
08 de setembro de 2022. Vereador ROBERTO 
KATUMI ODA – Presidente. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. 
Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º 
Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 490, de 08 de setembro 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, com efeitos a 
01 de setembro de 2022, em conformidade com a 
Resolução 2.538/2022, do nível 4 para o nível 5, o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
código CMF/APG, de SANDRA MARA FRANCISCA 
MARCELINO, com lotação no Gabinete do Vereador 
Marcos Leandro Gonçalves da Silva. Art. 2º Este 
Ato terá efeito a partir de sua publicação. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 08 de 
setembro de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI 
ODA – Presidente. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. Vereador 
ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 491, de 08 de setembro 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 NOMEAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, ISMAEL ZATARIAN 
LUIZ, no cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 10, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Dalmo 
Deusdedit Meneses. Art. 2º Este Ato terá efeito a 
partir de sua publicação e assinatura do Termo de 
Posse. Centro Legislativo Municipal de 

Florianópolis, em 08 de setembro 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. 
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ANEXOS 
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FR: 1044 - Recursos do PNATE

SALDO EM 31 / 12 / 2021 55.320,93               

BB - APLIC. 5.956-0 - FNDE (PNATE) 55.320,93               

RESTOS A PAGAR EM 31/ 12 / 2021 -                          

CONSIG. A PAGAR -                          

55.320,93               

DECRETO N. 23.621 12.766,84               

42.554,09               

SUPERAVIT APURADO EM 31/ 12 / 2021

SALDO DO SUPERAVIT  EM 

Anexo parte integrante do Decreto 24.236

SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE  2022

ÓRGÃO : 19-Secretaria Municipal Da Educação

ESPECIFICAÇÃO VALOR

42.554,09               

FONTE: BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DO PERIODO EM 31/12/21

               RELAÇÃO - EXTRATO BANCÁRIO COM POSIÇÃO EM 31/12/2021

SALDO DO SUPERAVIT  EM 

1044 - SME
Dec. 24.236

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
08/09/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3274

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                  CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

                                
 

 

 PORTARIA Nº 267/SMS/GAB/2022, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 

 
 

O Secretário de Saúde do município de Florianópolis, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 8º, inciso III, da 

Lei Complementar nº 706/2021, 

 E considerando a Portaria 266/SMS/GAB/2022 de 05 de setembro de 2022, a 

qual regulamenta a operacionalização do incentivo por desempenho, no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde do município de Florianópolis,  

RESOLVE:  

Art. 1°. Tornar público o Índice Previne Municipal (IPM) de cada Equipe (IPMESF) 

e do Centro de Saúde (IPMCS) do município de Florianópolis referente ao segundo 

quadrimestre de 2022, conforme anexo A desta Portaria.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação.  

 

Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 

 

 

 

Carlos Alberto Justo da Silva 

Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis 
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ANEXO A - Índice Previne Municipal (IPM) no segundo quadrimestre de 2022  

Unidade Equipe IPM Final 

CS ABRAÃO 570 63,34 

CS ABRAÃO 571 72,63 

CS ABRAÃO 572 79,68 

CS ABRAÃO IPM_CS 72,38 

CS AGRONÔMICA 690 73,24 

CS AGRONÔMICA 691 77,95 

CS AGRONÔMICA 692 68,16 

CS AGRONÔMICA 693 74,54 

CS AGRONÔMICA 694 67,12 

CS AGRONÔMICA 695 67,77 

CS AGRONÔMICA IPM_CS 73,7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062
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CS ALTO RIBEIRÃO 210 79,03 

CS ALTO RIBEIRÃO 211 79,14 

CS ALTO RIBEIRÃO 212 75,59 

CS ALTO RIBEIRÃO IPM_CS 78,34 

CS ARMAÇÃO 240 56,72 

CS ARMAÇÃO 241 75,79 

CS ARMAÇÃO 242 60,82 

CS ARMAÇÃO IPM_CS 71,33 

CS BALNEÁRIO 20 60,91 

CS BALNEÁRIO 21 65,72 

CS BALNEÁRIO IPM_CS 63,23 

CS BARRA DA LAGOA 440 68,29 

CS BARRA DA LAGOA 441 63,14 

CS BARRA DA LAGOA 442 82,98 
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CS BARRA DA LAGOA IPM_CS 78,16 

CS CACHOEIRA DO BOM JESUS 400 72,79 

CS CACHOEIRA DO BOM JESUS 401 72,7 

CS CACHOEIRA DO BOM JESUS 402 71,47 

CS CACHOEIRA DO BOM JESUS IPM_CS 71,25 

CS CAIEIRA DA BARRA DO SUL 200 80,7 

CS CAIEIRA DA BARRA DO SUL IPM_CS 80,7 

CS CAMPECHE 280 56,15 

CS CAMPECHE 281 62,32 

CS CAMPECHE 282 65,66 

CS CAMPECHE 283 67,29 

CS CAMPECHE IPM_CS 65,23 

CS CANASVIEIRAS 380 85,66 

CS CANASVIEIRAS 381 79,86 
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CS CANASVIEIRAS 382 75,3 

CS CANASVIEIRAS 383 82,19 

CS CANASVIEIRAS 384 83,24 

CS CANASVIEIRAS 385 74,09 

CS CANASVIEIRAS IPM_CS 78,11 

CS CANTO DA LAGOA 450 52,77 

CS CANTO DA LAGOA IPM_CS 52,77 

CS CAPOEIRAS 60 83,91 

CS CAPOEIRAS 61 61,56 

CS CAPOEIRAS 62 70,43 

CS CAPOEIRAS IPM_CS 83,47 

CS CARIANOS 270 64,76 

CS CARIANOS 271 59,72 

CS CARIANOS 272 67,46 
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CS CARIANOS IPM_CS 60,77 

CS CENTRO 950 69,03 

CS CENTRO 951 55,08 

CS CENTRO 952 64,07 

CS CENTRO 953 81,49 

CS CENTRO IPM_CS 64,73 

CS COLONINHA 70 57,18 

CS COLONINHA 71 54,73 

CS COLONINHA 72 46,78 

CS COLONINHA IPM_CS 52,89 

CS COQUEIROS 600 39,3 

CS COQUEIROS 601 66,01 

CS COQUEIROS 602 42,38 

CS COQUEIROS IPM_CS 50,03 
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CS CÓRREGO GRANDE 170 43,87 

CS CÓRREGO GRANDE 171 46,67 

CS CÓRREGO GRANDE 172 65,3 

CS CÓRREGO GRANDE 173 48,4 

CS CÓRREGO GRANDE IPM_CS 51,32 

CS COSTA DA LAGOA 460 32,83 

CS COSTA DA LAGOA IPM_CS 32,83 

CS COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ 300 76,75 

CS COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ 301 87,39 

CS COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ 302 82,26 

CS COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ 303 91,06 

CS COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ IPM_CS 84,54 

CS ESTREITO 80 78,18 

CS ESTREITO 81 79,88 
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CS ESTREITO 82 80,35 

CS ESTREITO 83 78,99 

CS ESTREITO IPM_CS 81,76 

CS FAZENDA DO RIO TAVARES 780 53,06 

CS FAZENDA DO RIO TAVARES 781 62,98 

CS FAZENDA DO RIO TAVARES 782 61,3 

CS FAZENDA DO RIO TAVARES IPM_CS 56,31 

CS INGLESES 430 71,82 

CS INGLESES 431 81,06 

CS INGLESES 432 80,22 

CS INGLESES 433 78,91 

CS INGLESES 434 72,98 

CS INGLESES 435 76,89 

CS INGLESES 436 82,68 
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CS INGLESES 437 67,31 

CS INGLESES IPM_CS 75,36 

CS ITACORUBI 190 53,88 

CS ITACORUBI 191 34,65 

CS ITACORUBI 192 61,26 

CS ITACORUBI 193 48 

CS ITACORUBI 194 58,82 

CS ITACORUBI IPM_CS 49,5 

CS JARDIM ATLÂNTICO 10 59,12 

CS JARDIM ATLÂNTICO 11 88,89 

CS JARDIM ATLÂNTICO IPM_CS 80,16 

CS JOÃO PAULO 320 72,68 

CS JOÃO PAULO 321 55,24 

CS JOÃO PAULO IPM_CS 63,84 
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CS JURERÊ 390 43,75 

CS JURERÊ 391 69,53 

CS JURERÊ IPM_CS 56,91 

CS LAGOA DA CONCEIÇÃO 470 55,69 

CS LAGOA DA CONCEIÇÃO 471 83,31 

CS LAGOA DA CONCEIÇÃO 472 58,87 

CS LAGOA DA CONCEIÇÃO 473 74,68 

CS LAGOA DA CONCEIÇÃO IPM_CS 71,18 

CS MONTE CRISTO 40 84,47 

CS MONTE CRISTO 41 79,65 

CS MONTE CRISTO 42 81,08 

CS MONTE CRISTO 43 87,54 

CS MONTE CRISTO 44 71,41 

CS MONTE CRISTO 45 78,84 
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CS MONTE CRISTO IPM_CS 82,87 

CS MONTE SERRAT 120 87,9 

CS MONTE SERRAT 121 84,64 

CS MONTE SERRAT 122 77,75 

CS MONTE SERRAT IPM_CS 83,46 

CS MORRO DAS PEDRAS 250 62,32 

CS MORRO DAS PEDRAS 251 65,19 

CS MORRO DAS PEDRAS 252 60,75 

CS MORRO DAS PEDRAS IPM_CS 65,86 

CS NOVO CONTINENTE 100 85,57 

CS NOVO CONTINENTE 101 71,01 

CS NOVO CONTINENTE 102 80,95 

CS NOVO CONTINENTE IPM_CS 82,95 

CS PANTANAL 160 79,21 
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CS PANTANAL 161 71,61 

CS PANTANAL 162 63,28 

CS PANTANAL IPM_CS 69,5 

CS PANTANO DO SUL 230 87,21 

CS PANTANO DO SUL IPM_CS 87,21 

CS PONTA DAS CANAS 370 68,98 

CS PONTA DAS CANAS 371 76,32 

CS PONTA DAS CANAS IPM_CS 72,9 

CS PRAINHA 130 73,05 

CS PRAINHA 131 70,54 

CS PRAINHA 132 74,28 

CS PRAINHA 134 76,13 

CS PRAINHA IPM_CS 72,89 

CS RATONES 350 89,75 
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CS RATONES IPM_CS 89,95 

CS RIBEIRÃO DA ILHA 220 68,38 

CS RIBEIRÃO DA ILHA IPM_CS 68,38 

CS RIO TAVARES 290 66,01 

CS RIO TAVARES 291 73,9 

CS RIO TAVARES 292 55,49 

CS RIO TAVARES IPM_CS 65,59 

CS RIO VERMELHO 420 76,29 

CS RIO VERMELHO 421 89,61 

CS RIO VERMELHO 422 77,17 

CS RIO VERMELHO 423 79,53 

CS RIO VERMELHO 424 89,34 

CS RIO VERMELHO 425 73,61 

CS RIO VERMELHO IPM_CS 81,86 
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CS SACO DOS LIMÕES 310 72,66 

CS SACO DOS LIMÕES 311 82,36 

CS SACO DOS LIMÕES 312 90,26 

CS SACO DOS LIMÕES 313 81,9 

CS SACO DOS LIMÕES IPM_CS 83,89 

CS SACO GRANDE 330 78,15 

CS SACO GRANDE 331 78,62 

CS SACO GRANDE 332 76,61 

CS SACO GRANDE 333 75,96 

CS SACO GRANDE 334 71,48 

CS SACO GRANDE 335 75,93 

CS SACO GRANDE 336 86,22 

CS SACO GRANDE IPM_CS 77,59 

CS SANTINHO 980 70,74 
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CS SANTINHO 981 67,45 

CS SANTINHO IPM_CS 71,81 

CS SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 360 50,6 

CS SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 361 55,18 

CS SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 362 53,04 

CS SANTO ANTÔNIO DE LISBOA IPM_CS 52,65 

CS SAPE 30 79,81 

CS SAPE 31 79,56 

CS SAPE IPM_CS 79,9 

CS TAPERA 260 88,41 

CS TAPERA 261 81,39 

CS TAPERA 262 64,88 

CS TAPERA 263 75,48 

CS TAPERA 264 77,32 
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CS TAPERA 265 80,86 

CS TAPERA IPM_CS 81,62 

CS TRINDADE 850 73,71 

CS TRINDADE 851 67,41 

CS TRINDADE 852 43,95 

CS TRINDADE 853 51,98 

CS TRINDADE 854 72,61 

CS TRINDADE 855 72,61 

CS TRINDADE IPM_CS 68,25 

CS VARGEM GRANDE 410 80,39 

CS VARGEM GRANDE 411 76,33 

CS VARGEM GRANDE IPM_CS 75,73 

CS VARGEM PEQUENA 340 82,51 

CS VARGEM PEQUENA IPM_CS 82,51 
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CS VILA APARECIDA 90 83,36 

CS VILA APARECIDA 91 82,87 

CS VILA APARECIDA IPM_CS 83,1 
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 PORTARIA Nº 266/SMS/GAB/2022, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 

 
 

REGULAMENTA A OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PAGAMENTO DO INCENTIVO POR 
DESEMPENHO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS. 

 
 

O Secretário de Saúde do município de Florianópolis, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 8º, inciso III, da Lei 

Complementar nº 706/2021. 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 21 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 

de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde, e a articulação 

interfederativa; 

 Considerando a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que 

trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único 

de Saúde; 

Considerando a Portaria de Consolidação n° 3, de 28 de setembro de 2017, que 

trata da consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a Portaria no 2.979, de 12 novembro de 2019, que institui o Programa 

Previne Brasil, o qual estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção 

Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria 

de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 

Considerando o Decreto nº 21.965 de 08 de setembro de 2020, que institui o 

componente municipal, na forma de incentivo de desempenho, do modelo de 

financiamento da atenção primária à saúde determinado pelo Ministério da Saúde em 

substituição ao componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

na Atenção Básica – PMAQ-AB. 
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E considerando a Portaria 75/SMS/GAB/2022 que institui a Comissão Gestora para 

a operacionalização do pagamento do incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde do município de Florianópolis, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Regulamentar e definir normas para a operacionalização do pagamento do 

incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção Primária à Saúde do município de 

Florianópolis. 

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Art. 2º O incentivo por desempenho, alinhado ao Previne Brasil ou outro programa 

correlato relacionado ao financiamento, será destinado exclusivamente aos profissionais 

da APS atuantes em Centros de Saúde com os seguintes objetivos:  

I - Institucionalizar a gestão baseada em dados e informações em saúde, 

incentivando o correto registro e produção de dados pelas equipes, para subsidiar o 

planejamento e melhoria contínua dos serviços de saúde ofertados na APS; 

 II - Incentivar financeiramente o bom desempenho de profissionais e equipes, 

estimulando-os a desenvolverem um processo contínuo de melhoria de acesso e 

qualidade, busca de melhores resultados e indicadores em saúde, com foco na melhoria 

da saúde da população. 

 

§ 1º O incentivo por desempenho gratifica os profissionais de acordo com o Índice 

Previne Municipal (IPM) complementado com incentivo adicional para os Centros de Saúde 

de difícil provimento. 

 

§ 2º Para fins desta Portaria, são considerados profissionais da APS e aptos à 

avaliação e ao pagamento do incentivo por desempenho: médico, enfermeiro, odontólogo, 

auxiliar/técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, técnico de saúde 

bucal/auxiliar de saúde bucal, assistente administrativo e coordenador local, todos com 

lotação principal em um Centro de Saúde. 

DA ORIGEM DO FINANCIAMENTO 
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Art. 3º O recurso financeiro para o pagamento do incentivo por desempenho, será 

proveniente do financiamento federal de custeio da APS, constituído pelo componente 

indicadores de desempenho, podendo também ser complementado pelo componente 

capitação ponderada, ambos do Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. 

§ 1º Fica estabelecido que o montante financeiro mensal a custear o incentivo 

variável de desempenho repassado aos profissionais será definido pelo ISF alcançado pelo 

município na base de dados do Ministério da Saúde (E-gestor/Sisab) aplicado 

percentualmente ao repasse financeiro recebido no componente de desempenho do 

Programa Previne.  

Exemplo: com necessidade de complemento da Capitação Ponderada 

● Valor recebido no componente de desempenho: R$ 371.162,03  

● Nota de ISF:  47,7% 

R$ 371.162,03 x  47,7%= R$ 177.044,29 

 R$177.044,29 (desempenho)  + R$ 67.955,71 (complemento) = R$245.000,00 

§ 2º  Fica fixado o montante mínimo mensal no valor de R$245.000,00, conforme 

média mensal destinada ao PMAQ no ano de 2021. Sempre que o bloco de indicadores de 

desempenho ficar abaixo do mínimo mensal de R$245.000,00 esse valor será 

complementado pelo componente capitação ponderada até atingi-lo. O teto será 100% do 

componente de indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil. 

§ 3º  O montante para o pagamento do valor adicional destinado às Unidades de 

difícil provimento terá origem do financiamento do Programa Previne Brasil, do bloco de 

indicadores de desempenho e, se necessário, complementado pelo componente capitação 

ponderada até atingi-lo.  

Art. 4º O pagamento do incentivo por desempenho/valor adicional aos profissionais 

fica vinculado obrigatoriamente ao repasse do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal 

de Saúde de Florianópolis e o valor recebido pelo profissional não será em nenhum 

momento incorporado aos vencimentos do servidor. 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
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Art. 5º Para a avaliação do desempenho das equipes de APS foi definido o Índice 

Previne Municipal (IPM), que será atribuído a cada Equipe (IPMESF) e Centro de Saúde 

(IPMCS) do município. O IPM é uma nota apresentada em uma escala de 0 a 100 pontos, 

resultante da soma do IPMPARCIAL com um fator de ponderação referente à população ativa 

vinculada às equipes, conforme a fórmula e os critérios a seguir: 

IPMCS ou IPMESF =  

IPMPARCIAL + Fator de Ponderação populacional + Fator soma SUS como Escola  

§ 1º O IPMPARCIAL é uma nota composta por indicadores de desempenho, baseada 

no Indicador Sintético Final do Programa Previne Brasil (Ministério da Saúde), acrescidos 

a partir da avaliação Q2_2022, dos seguintes indicadores: 

I. Área: Acesso. Indicador: Percentual de população que acessa consultas. 

Cálculo - numerador: total de população ativa em consultas médicas, 

enfermagem e odontológicas, denominador: total de população ativa que 

acessa todos os serviços. Meta: 80%. Peso 1. 

II. Área: Cadastro. Indicador: Percentual de população com cadastro completo. 

Cálculo - numerador:  total de população ativa em consultas médicas, 

enfermagem e odontológicas com cadastro completo (CPF e equipe de 

acompanhamento); denominador: total de população ativa em consultas 

médicas, enfermagem e odontológica. Meta: 100%. Peso 1. 

§ 2° O Fator de Ponderação populacional é um valor somado ao IPMPARCIAL, 

apenas quando a população ativa da equipe for superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) 

pessoas, acrescentando assim 0,01 pontos ao IPMPARCIAL para cada 01 (uma) pessoa 

acima deste parâmetro. A população ativa é definida como o número de pessoas diferentes 

atendidas em consultas médicas, de enfermagem ou odontológicas nos últimos 02 (dois) 

anos, com CPF e equipe de acompanhamento preenchidos no cadastro. O Fator de 

Ponderação é definido pela seguinte fórmula: 

Fator de Ponderação = (Pop_Ativa - 2500) x 0,01 
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§ 3° O Fator de soma SUS como Escola é um valor somado ao IPMPARCIAL 

relacionado ao grau de contribuição do Centro de Saúde com a formação em serviço 

(graduação). O fator de soma varia de zero a três pontos, acrescentando pontuação ao 

IPMPARCIAL do CS e equipes, conforme avaliação do CS referente ao semestre corrente ou 

imediatamente anterior, de acordo com os seguintes critérios: 

I. Credenciamento dos Centros de Saúde: formalização do desejo de receber 

alunos (Escola de Saúde Pública fará chamamento anual): 1 ponto se 

credenciou para o ano corrente. Excepcionalmente para o Q2-2022, foi 

atribuída a pontuação para todos os Centros de Saúde. 

II. Número diferentes de cursos recebidos no último semestre: 

A. até 2 cursos - sendo obrigatório 1 Enfermagem ou 1 Medicina ou 1 

Odontologia: 0,5 pontos 

B. 2 cursos -  sendo obrigatório 1 Medicina e 1 Enfermagem: 1 ponto 

C. 3 cursos ou mais - sendo obrigatório 1 Enfermagem ou 1 Medicina 

ou 1 Odontologia: 1 ponto 

III. Número de turmas recebidas no último semestre: 

A. até 7 turmas: 0,5 pontos 

B. 8 turmas ou mais: 1 ponto 

§ 4º Os indicadores de desempenho e metas serão, minimamente, aqueles 

definidos pelo Programa Previne Brasil (Ministério da Saúde). Serão utilizados como fonte 

de informação os dados registrados corretamente no sistema de prontuário eletrônico 

vigente. 

§ 5º Para o cálculo do IPMESF, serão utilizados indicadores referentes ao 

desempenho de cada equipe. Para o cálculo do IPMCS, serão utilizados indicadores 

referentes ao desempenho global do Centro de Saúde, sendo cada indicador calculado 

pela soma dos numeradores e denominadores das equipes. As demais etapas do cálculo 

(aplicação de pesos e metas) serão as mesmas para o IPMESF e o IPMCS. 

§ 6º O IPMESF e IPMCS serão calculados a cada quadrimestre, mantendo o mesmo 

padrão de cálculo do Indicador Sintético Final realizado pelo Ministério da Saúde. 

Art. 6º  Para fins de definição da nota individual, os profissionais foram agrupados 

por suas  atribuições, conforme especificações do Anexo A 
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Parágrafo único - Os profissionais pertencentes aos Grupos 1 e 2 que compõem 

equipes cuja população cadastrada seja inferior a 1000 pessoas não farão jus ao 

pagamento por desempenho, à exceção dos profissionais do CS Costa da Lagoa. 

Art. 7º Os indicadores que integrarão o IPM serão disponibilizados em forma de 

painéis de informação e outros formatos adicionais, para fins de diagnóstico, 

monitoramento, avaliação e planejamento das ações pelos Centros de Saúde, equipes de 

APS e gestores. 

Art. 8º As notas finais do IPMESF e IMPCS, referentes à avaliação de desempenho 

do quadrimestre, serão publicadas em um painel de informação próprio, mantido pela 

Gerência de Inteligência e Informação. 

Parágrafo único - Será disponibilizado aos profissionais da APS material instrutivo para o 

correto registro de informações no sistema de prontuário eletrônico, de forma a qualificar a 

produção dos dados e diminuir falhas no registro. Será de responsabilidade dos 

profissionais a inserção de informações conforme recomendações 

DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO 

Art. 9º O incentivo de desempenho será concedido aos profissionais da APS 

elencados no § 2 do art. 2º desta Portaria, cujo IPMCS ou IPMESF   atingir o mínimo de 55 

pontos, definido a partir da inclusão dos indicadores descritos no artigo 5º, parágrafo 

primeiro. 

§ 1º O montante financeiro mensal definido no artigo 3º será distribuído 

percentualmente conforme os grupos definidos no Anexo A desta Portaria. O valor 

monetário do grupo será partilhado entre todos os profissionais integrantes do grupo com 

nota IPM superior ao piso mínimo, recebendo cada um proporcionalmente à sua nota de 

IPM, de acordo com a fórmula: 

Valor monetário a receber =  IPMESF ou cs  x valor monetário do Grupo  

                                                                  Somatório IPM do grupo 

Onde, 

● IPMesf ou cs é  nota individual conforme lotação principal e agrupamento definido 

no Anexo A; 
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● Valor monetário do grupo é o valor destinado ao grupo conforme o percentual do 

grupo (Anexo A) aplicado ao montante financeiro mensal para o pagamento por 

desempenho; 

● Somatório IPM do grupo é a soma de todas as notas individuais de IPM dos 

profissionais que integram o grupo. 

§ 2º O IPM será aferido a cada quadrimestre e o valor financeiro repassado 

mensalmente ao profissional se manterá o mesmo até nova avaliação no próximo 

quadrimestre. 

Art. 10 Para fazer jus ao recebimento do Incentivo de Desempenho, os Profissionais 

de Saúde devem, obrigatoriamente, cumprir todos os seguintes requisitos:  

a. Ser efetivo, contratado no regime jurídico CLT, contratado por tempo determinado 

(CTD) ou cedido à Prefeitura Municipal de Saúde de Florianópolis; 

b. Ter lotação principal em um Centro de Saúde da Atenção Primária, informado no 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos da SMS/PMF;  

c. Pertencer a uma das categorias profissionais descritas no parágrafo 2º do artigo 2º; 

d. Não ter mais de 30 dias corridos de afastamento, incluindo férias, licença prêmio e 

licença maternidade durante o quadrimestre avaliado; 

e. Não possuir o registro de 01 (um) dia de falta injustificada dentro do quadrimestre 

avaliado. 

Art. 11  Para fins de avaliação, o profissional deverá ingressar na equipe ou Centro 

de Saúde (caso não componha equipe) até o último dia útil do primeiro mês do 

quadrimestre apreciado. Caso o servidor ingresse em data posterior, deverá aguardar a 

próxima rodada de avaliação. Receberão pagamento por desempenho referente ao 

quadrimestre de avaliação, os servidores que respeitarem o descrito acima.  

Art. 12 A Comissão Gestora informará o valor monetário final ao setor de Recursos 

Humanos e o servidor receberá o incentivo de acordo com o IPM da equipe/Centro de 

Saúde de sua lotação principal, registrado no Sistema de Recursos Humanos, no primeiro 

dia útil do primeiro mês do quadrimestre de pagamento. O cálculo do valor monetário será 

realizado pela Comissão Gestora a cada novo quadrimestre e publicado em Diário Oficial. 
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Art. 13 O incentivo de desempenho está desvinculado do reajuste de vencimentos 

dos servidores da PMF. 

Art. 14 Para profissionais lotados em Centros de Saúde de difícil provimento será 

acrescido um valor ao incentivo, não vinculado ao IPMFINAL alcançado pela equipe ou CS. 

§ 1º A lista dos Centros de Saúde de difícil provimento está elencada no Anexo B 

desta Portaria, considerando os 08 (oito) Centros de Saúde com maior pontuação, 

conforme os critérios descritos a seguir: 

I. Ocorrência de vaga médica ofertada e não preenchida para composição de equipe 

no último ano (peso 4); 

II. Alta rotatividade de profissionais no último ano (peso 2); 

III. Distância de áreas centrais (mais de 20 km da Policlínica Municipal Centro) (peso 

1); 

IV. Pressão assistencial (média de população em todos os serviços por equipe maior 

que 3 mil pessoas) (peso 1) 

V. Presença de áreas de vulnerabilidade social, conforme dados de 2016 da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

§ 2º O valor financeiro correspondente ao adicional está vinculado à categoria 

profissional/grupo, conforme Anexo C desta Portaria. 

§ 3º O valor adicional destinado às unidades de difícil provimento será repassado 

no pagamento referente aos próximos três quadrimestres avaliativos: Q2_2022; Q3_2022; 

Q1_2023.  

§ 4º A manutenção do pagamento fica condicionada à permanência do profissional 

no CS de difícil provimento. 

§ 5º A continuidade do pagamento do adicional será avaliada pela Comissão 

Gestora após o período citado no parágrafo terceiro. 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 15 A Comissão Gestora para a operacionalização do pagamento do incentivo 

por desempenho é a instância responsável por dirimir quaisquer dúvidas e esclarecimentos 
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relacionados ao incentivo por desempenho no âmbito da APS de Florianópolis, coordenada 

pela Diretoria de Atenção à Saúde. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 16 Os critérios de pagamento por desempenho poderão ser revisados 

quadrimestralmente, estando sujeitos à atualizações neste mesmo período.  

Parágrafo único - Os indicadores de desempenho poderão ser modificados, de modo 

a contemplar o Modelo de Financiamento da APS estabelecido pelo Ministério da Saúde, 

Política Nacional de Atenção Básica e Política Municipal de Atenção Primária. 

Art. 17 A adesão dos profissionais da APS ao pagamento de incentivo de 

desempenho é automática, requerendo manifestação formal do trabalhador à Assessoria 

em Gestão de Pessoas caso não queira participar. 

 

Art. 18 Todo o processo de pagamento do incentivo pode, a qualquer tempo, ser 

auditado de forma a prevenir, identificar e corrigir irregularidades. 

 

Art. 19 Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, sendo o referido 

incentivo de desempenho pago a partir da competência atual. 

 

Art. 20 Revoga-se a Portaria 160/SMS/GAB/2022, de 09 de junho de 2022 e 

quaisquer dispositivos ao contrário. 

 

Art. 21 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Gestora para a 

operacionalização do pagamento do incentivo por desempenho, no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde do município de Florianópolis. 

 

Florianópolis, 05 de setembro de 2022. 

 

 

Carlos Alberto Justo da Silva 

Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis 
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ANEXO A - Agrupamento de profissionais e IPM 

 

 

GRUPO Profissionais IPM que será 

adotado 

Percentual do 

Montante 

1 Médico responsável da ESF. IPM ESF 27% 

2 Enfermeiro responsável da ESF. IPM ESF 25% 

3-A Odontólogo, médico e 

enfermeiro de apoio. 

IPM CS 18% 

3-B Coordenador IPM CS 

4-A Técnico de enfermagem. IPM CS 16% 

4-B Auxiliar de enfermagem IPM CS 

5-A Assistente administrativo e 

Técnico de Saúde Bucal 

IPM CS 14% 

5-B Agente Comunitário de Saúde e 

Auxiliar de Saúde Bucal 

IPM CS 
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ANEXO B - Centros de Saúde de difícil provimento 

 

CLASSIFICAÇÃO DISTRITO UNIDADES DE SAÚDE 

1 NORTE CS Ingleses 

2 CENTRO CS Agronômica 

3 CONTINENTE CS Monte Cristo 

4 NORTE CS Rio Vermelho 

5 NORTE CS Santinho 

6 SUL CS Tapera 

7 SUL CS Costa da Lagoa 

8 NORTE CS Capivari* 

*Unidade sem quadro de força de trabalho. Por analogia à avaliação dos Centros de Saúde Ingleses 
e Rio Vermelho será também considerado como Centro de Saúde de difícil provimento. 
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ANEXO C - Valor adicional conforme categoria profissional/grupo 

 
 

GRUPO Profissionais elegíveis para o recebimento Valor adicional 

1 Médico responsável da ESF/Cadastrado no CNES  R$ 1.500,00 

2 Enfermeiro responsável da ESF/Cadastrado no CNES  R$ 250,00 

3-A Odontólogo  R$ 250,00 

3-B Coordenador  R$ 250,00 

4-A Técnico de enfermagem  R$ 100,00 

4-B Auxiliar de enfermagem  R$ 100,00 

5-A Assistente administrativo, Técnico de Saúde Bucal  R$ 50,00 

5-B Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Saúde 

Bucal 

 R$ 50,00 
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Orientação Técnica OT SMMA N° 01/2022 

 

Dispõe sobre a documentação necessária para solicitação de 

Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos para 

empreendimento residencial multifamiliar 

 

1 Objetivo 

A presente orientação técnica tem por objetivo definir a documentação necessária ao 

processo de emissão da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos para 

empreendimentos residenciais multifamiliares no município de Florianópolis e estabelecer 

diretrizes para os projetos visando o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no 

empreendimento até o momento da sua disponibilização para a coleta pública municipal. 

 

2 Definições 

Para efeitos desta orientação técnica, serão consideradas as seguintes definições, 

considerando o Código de Obras Municipal (LCM nº 60/2000), a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS (Decreto Municipal n° 17.910/2017): 

2.1 Resíduo sólido: 

− Indiferenciado: resíduo descartado sem segregação na origem; 

− Reciclável orgânico: resíduo descartado segregado na origem, composto por restos de 

alimentos, tais como, cascas de frutas e verduras, borra de café, entre outros, passíveis de 

serem transformados em produtos ou insumos por meio da reciclagem como, por exemplo, 

a compostagem. 

− Reciclável seco: resíduo descartado segregado na origem, composto por papéis, plásticos, 

vidros, metais, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, visando à produção de insumos 

ou novos produtos por intermédio da reciclagem. 

− Rejeito: Resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

2.2 Coleta seletiva 

Coleta diferenciada de resíduos sólidos recicláveis segregados na origem pelo gerador. 

2.3 Coleta convencional 

Coleta de resíduos sólidos indiferenciados e rejeitos. 

2.4 Equipamentos móveis 

Recipiente destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, com características 

compatíveis com o volume de armazenamento. Ex: contentores, caixas estacionárias, entre 

outros. 
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2.5 Contentor 

Recipiente plástico destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, dotado de 

rodas, tampa e engate para basculamento, conforme NBR 15.911/2010 da ABNT. 

2.6 Pev de vidro 

Recipiente em polietileno/metal destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos de vidro, 

com capacidade volumétrica de 2.500 a 5.000 litros, devendo ser compatível para coleta e 

elevação com o equipamento tipo guindaste. 

2.7 Empreendimento para uso residencial 

Ocupação ou uso da edificação, ou parte da mesma, por pessoas que nela habitam de forma 

constante ou transitoriamente. 

2.8 Residência multifamiliar 

Edificação utilizada para moradia em unidades residenciais autônomas. 

3 Procedimento para solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos 

Sólidos 

A solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos deve ser feita em uma 

das unidades do Pró-cidadão, pessoalmente ou por intermédio de terceiros (mediante 

procuração) portando CPF e RG. 

Para a abertura do processo, devem constar os seguintes documentos: 

− Formulário padrão preenchido completamente, que pode ser obtido por meio eletrônico1 ou 

pessoalmente no Pró-Cidadão; 

− Documento de Responsabilidade Técnica emitido pelo órgão de classe do responsável 

técnico pelo dimensionamento da geração de resíduos sólidos   e do depósito 

temporário assim como do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, quando 

couber; 

− Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados no empreendimento, número 

de equipamentos móveis a serem adquiridos e áreas dos depósitos, em 02 vias; 

− Plantas baixas do projeto arquitetônico do empreendimento, em 02 vias, contendo: a) área 

e localização dos depósitos temporários (interno e externo); b) equipamentos móveis em 

quantidade e escala reais; c) local de parada do veículo coletor; d) vias de acesso ao 

empreendimento. 

4 Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados 

O cálculo do volume estimado de resíduos sólidos a serem gerados em empreendimento 

residencial multifamiliar, que subsidiará a definição da área dos depósitos, deverá seguir as 

fórmulas apresentadas na Tabela 1 a seguir. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/31_08_2022_13.47.04.4068a258dbdb15e1e3782f74bc5e5cb7.pdf 
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Tabela 1: Fórmula para cálculo do volume estimado de geração de resíduos sólidos em empreendimento 
residencial de acordo com o tipo de resíduos sólidos e modalidade de coleta. 

Geração de resíduos sólidos em empreendimento residencial 

Tipo de resíduo sólido 
Frequência 
de coleta 

Indicador Fórmula de cálculo (litros) 

Resíduo reciclável seco 01 5,7 VReciclável seco = P x 5,7 

Resíduo reciclável seco 02 2,85 VReciclável seco = P x 2,85 

Resíduo reciclável seco 03 1,90 VReciclável seco = P x 1,90 

Resíduo reciclável seco 06 0,95 VReciclável seco = P x 0,95 

Resíduo de vidro 
(15% do total de resíduos recicláveis secos) 

- 0,15 VVidro = VReciclável seco x 0,15 

Resíduo indiferenciado/rejeito 02 13,95 VRejeito = P x 13,95 

Resíduo indiferenciado/rejeito 03 9,64 VRejeito = P x 9,64 

Resíduo indiferenciado/rejeito 06 4,65 VRejeito = P x 4,65 

Resíduo reciclável orgânico 02 2,22 VOrgânico = P x 2,22 

 

Onde: 

P = População usuária da edificação, a ser definida e justificada pelo responsável técnico. 

 

A frequência da coleta seletiva e convencional na rua onde o empreendimento será construído 

pode ser obtida no endereço eletrônico da SMMA2, pelo e-mail: 

viabilidade.smma@pmf.sc.gov.br ou  pelo telefone 3271-6825. 

 

5 Quantidade e características dos equipamentos móveis 

A característica e a quantidade de equipamentos móveis a serem adquiridos para 

acondicionamento dos resíduos sólidos gerados no empreendimento multifamiliar deverá ser 

definida a partir do cálculo do volume gerado, de acordo com o item 4. 

Realizado o cálculo do volume, aplicar os equipamentos definidos na Tabela 2, a seguir. 

 
Tabela 2: Indicação do tipo de equipamento a ser utilizado para disponibilizar os resíduos para coleta em virtude 

do volume de geração. 

Tipo de resíduo sólido 
(coleta seletiva e 

convencional) 

Volume (litros 
por coleta) 

Tipo de Equipamento 
Limite de 
volume de 

resíduo gerado 

Resíduo reciclável seco 
Até 1000 

Contentores de 240 litros 
com sacos transparentes 

fechados 
Não se aplica 

Acima 1000 Contentores de 1000 litros Não se aplica 

Resíduo de vidro Até 2000 Contentores de 240 litros   Não se aplica 

                                                           
2 http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=260 
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Tipo de resíduo sólido 
(coleta seletiva e 

convencional) 

Volume (litros 
por coleta) 

Tipo de Equipamento 
Limite de 
volume de 

resíduo gerado 

Contentores de 660 litros Não se aplica 

Contentores de 1000 litros Não se aplica 

V > 2001 1 PEV2 2500 litros 

Resíduo reciclável 

orgânico3 
- Contentores de 120 litros Não se aplica 

Resíduo indiferenciado/ 
rejeito 

- 
 

Contentores de 240 litros Não se aplica 

 

1 Caso o endereço do empreendimento seja atendido pela coleta seletiva de vidros, devem ser 

adotados contentores. 

2 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para vidros, conforme o modelo adotado pelo Programa 

Municipal de Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros instituída pelo Decreto Municipal nº 

20.309/2019 e Anexo I. 

3 Empreendimentos que não sejam atendidos pelo roteiro de coleta pública de resíduos 

recicláveis orgânicos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis deverão 

contratar empresa devidamente licenciada para destinação e tratamento de resíduos recicláveis 

orgânicos, em consonância com a lei municipal 10.501/2019, e apresentar a frequência de 

coleta. Outros modelos de contentores poderão ser adotados (em substituição dos contentores 

de 120 litros) desde que devidamente registrados no contrato realizado junto à empresa. 

 

● Para os geradores de resíduos sólidos acima de 5.000 litros por fração, será considerada 

a frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de resíduos sólidos da PMF – 

Prefeitura Municipal de Florianópolis para recolhimento das caixas estacionárias. 

● Para empreendimentos em que a frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de 

resíduos for de 3 (três) vezes por semana, a SMMA poderá disponibilizar 1 (uma) coleta 

semanal para cada tipo de resíduo, podendo o proprietário contratar um maior número 

de coletas conforme a necessidade do empreendimento. 

● Para empreendimento em que a frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de 

resíduos for de 6 (seis) vezes por semana, a SMMA poderá disponibilizar no mínimo 1 

(uma) coleta semanal para cada tipo de resíduo e as 3 (três) coletas restantes serão 

disponibilizadas conforme as maiores frações de resíduos gerados pelas atividades do 

empreendimento. 

 

5.1 Contentores plásticos 

Os contentores devem ser: 

− Fabricados conforme as Normas Brasileiras da ABNT 15911-1, ABNT 15911-2 e ABNT 

15911-3, conforme cores e volume detalhados na tabela 3 conforme o tipo de resíduo. 
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− Nas cores de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001 conforme o tipo de resíduo 

sólido a ser acondicionado. 

 
Tabela 3: Cores dos contentores conforme o tipo de resíduo sólido 

Tipo de resíduo sólido Cor Volume (litros) Modelo 

Resíduo sólido reciclável seco Azul claro 240 ou 1000 Europeu 

Resíduo de vidro Verde 240, 660 ou 1000 Europeu 

Resíduo sólido reciclável orgânico Marrom 120 Europeu 

Resíduo sólido misturado ou rejeito Cinza 240 Americano 

o  

5.2 Caixas estacionárias de 7, 20 e 30m³ e caixas compactadoras 

As caixas estacionárias e as caixas compactadoras deverão atender as especificações 

descritas no Anexo I desse documento, com identificação visual (adesivos) e numeração, 

conforme estabelecido no PGRS do empreendimento aprovado pela SMMA. 

  

6 Acessibilidade 

Os itens a seguir orientam o empreendedor sobre quais infra-estruturas são essenciais para 

que durante o serviço de coleta dos resíduos sólidos, o caminhão não obstrua o trânsito de 

outros veículos ou cause engarrafamentos na via, dificultando a mobilidade urbana, bem como 

para garantir o aumento da vida útil dos contentores adquiridos. 

 

6.1 Recuo para o caminhão coletor 

Sempre que o cálculo do volume de resíduos indicar a utilização de contentores, bem como 

ultrapassar o volume de 2.400 litros, será necessário prever um recuo para parada do veículo 

coletor durante a coleta, localizado próximo ou em frente ao depósito temporário de resíduos, 

devidamente sinalizado. 

O recuo deverá ter as características e dimensões mínimas de acordo com a Figura 1 a seguir. 

 
Figura 1 - Características e dimensões mínimas do recuo para o caminhão coletor. 
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No caso da testada do terreno não permitir o atendimento das dimensões definidas para o recuo, 

a SMMA fará avaliação caso a caso. 

 

6.2 Rebaixo do meio-fio 

É necessário prever o rebaixamento do meio-fio em frente ao depósito temporário externo para 

facilitar o deslocamento dos contentores até o caminhão coletor e evitar danificar seu eixo e 

rodas. O comprimento mínimo do rebaixo do meio-fio deve ser de 1,80 m e não deve ser o 

mesmo acesso à garagem do empreendimento. 

 

6.3 Local para PEV de vidro 

I. O local onde será instalado o Pev de vidro deverá estar situado preferencialmente junto 

ao alinhamento frontal da edificação na  parte interna do empreendimento. 

II. No caso da impossibilidade de instalação do Pev de vidro no condomínio o mesmo 

poderá ser instalado em outra área, até 500 metros do mesmo, conforme sugestão do 

empreendimento, desde que haja aprovação da SMMA/PMF. 

III. Sem a possibilidade de instalação do Pev de vidro no local sugerido pelo 

empreendimento, será adotado o ponto mais próximo já aprovado para a instalação do 

equipamento pela SMMA/PMF. 

IV. O local deverá possuir pavimentação plana sob o Pev de vidro.   

V. Caso a área onde será instalado o Pev de vidro seja coberta, é necessário que o local 

possua a altura mínima de 9,50 m para a operação com segurança dos equipamentos. 

VI. Caso o empreendimento opte pela instalação do Pev de vidro na área de serviço, será 

necessária a instalação de coletores para o descarte de vidro pelos usuários do 

empreendimento, distribuído em locais de grande visibilidade aos usuários / clientes. 

VII. O container para coleta exclusiva de vidro deverá atender as especificações descritas no 

Anexo I desse documento. 

VIII. Os empreendimentos sujeitos à aquisição do PEV passarão por uma vistoria prévia para 

verificar a possibilidade de instalação do equipamento de acordo com o local de 

instalação, redes elétricas na via e espaço para o caminhão realizar os procedimentos. 

 

7 Depósitos temporários 

7.1 Interno 

É necessário prever depósito temporário interno de resíduos sólidos com capacidade de 

armazenamento de todos os contentores de acordo com a geração diária do empreendimento, 

indicando suas respectivas áreas, dimensões e disposição dos contentores, em escala.   

Deverá ser considerado que: 

I. O acesso ao depósito deve ter altura mínima de 2,10 metros e largura mínima de 

1,80 m. 

II. A organização dos contentores dentro do depósito deve permitir ao usuário ter 

acesso ao último contentor para descartar seus resíduos sólidos.   

III. O piso deve ser revestido de material cerâmico antiderrapante, impermeável, 

lavável e de fácil limpeza e ser provido de ponto de água e ralo sifonado ligado à 

rede de esgoto do empreendimento, para possibilitar a higienização do local e dos 

contentores. 
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IV. Deverá ser prevista a acessibilidade dos locais de geração de resíduos até o 

depósito interno. 

7.2 Externo 

É necessário prever depósito temporário externo para disposição dos resíduos sólidos à 

coleta municipal. Este depósito deverá considerar questões do código de posturas, 

ergonômicas, de segurança do trabalho e acessibilidade. 

Para uso de Contentores 

I. Ter área mínima suficiente para abrigar a quantidade total de contentores, definida 

de acordo com a geração de resíduos do empreendimento (itens 4 e 5). 

II. No caso do depósito ser fechado, com paredes laterais, cobertura e porta, a 

abertura para acesso ao mesmo deverá ter no mínimo 2,10 metros de altura e 

largura de 1,80 metros no alinhamento frontal, visando facilitar a retirada dos 

mesmos. 

III. Situar-se junto ao alinhamento frontal do lote, na área interna do terreno (inclusive 

todos os contentores), com a abertura para a rua de acesso ao veículo coletor. 

IV. Evitar sempre que possível que esteja localizado ao lado da entrada e saída de 

automóveis do empreendimento, para que o acesso dos usuários ao 

estacionamento não seja obstruído durante a coleta, bem como evitar possíveis 

acidentes aos garis. 

V. Prever acessibilidade para os contentores entre os depósitos interno e externo. 

VI. Possuir profundidade máxima de 2 metros para disposição da última linha de 

contentores junto ao alinhamento frontal, para a testada principal do 

empreendimento superior a 10 m, conforme exemplo na Figura 2 a seguir: 

 
Figura 2 - Profundidade máxima do depósito externo – testada superior a 10 metros. 

 

VII. Possuir profundidade máxima de 4 metros para disposição da última linha de 

contentores junto ao alinhamento frontal, para a testada principal do 

empreendimento inferior a 10 m, conforme exemplo na Figura 3 a seguir: 
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Figura 3 - Profundidade máxima do depósito externo – testada inferior a 10 metros. 

 

VIII. Possuir equivalência entre a quantidade de linhas e colunas de contentores, não 

sendo permitido enfileirar em uma única coluna os contentores. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Forma correta de disposição dos contentores. Figura 5 – Forma errada de disposição dos 
contentores. 

 

8 Documento de responsabilidade técnica emitido pelo órgão de classe 

É necessário apresentar documento de responsabilidade técnica emitido pelo órgão de 

classe do profissional responsável pelo cálculo do volume dos resíduos sólidos, e/ou pela 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, quando couber. 

 

9 Solicitação de início da coleta de resíduos sólidos 

Após a finalização da construção do empreendimento, deverá ser solicitado junto à SMMA, 

via Pró Cidadão, o serviço de extensão da coleta de resíduos sólidos ao novo empreendimento, 

com antecedência mínima de 30 dias.   

Para iniciar os serviços de coleta de resíduos será realizada pela SMMA vistoria do 

empreendimento, mediante agendamento, em até 30 dias antes do início dos serviços de coleta, 

de forma a verificar se o mesmo cumpriu integralmente os itens solicitados na certidão de 

viabilidade de coleta de resíduos sólidos. 
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Na data da vistoria os equipamentos previstos na Certidão de Viabilidade de Coleta já 

deverão estar disponíveis. Após a verificação e aprovação, a coleta de resíduos sólidos junto 

ao empreendimento será iniciada. 
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ANEXO I – Especificações dos equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação do PEV de vidro 

Contêiner para recolhimento de vidro 

I-Material – produzido em polietileno 100% virgem (de baixa ou alta densidade), aditivado com 

estabilizador ultravioleta em nível mínimo de UV8 (8.000 horas, 05 anos em condições 

ambientalmente adversas); 

II-Espessura – paredes com espessura mínima de 7 mm; 

III-Aberturas para os resíduos – duas entradas dispostas em lados opostos com medidas 

aproximadas de 300 mm de altura e 500 mm de largura (+/- 50 cm); 
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IV-Estruturas metálicas – Todas as partes metálicas deverão ter seu processo de tratamento 

especificado, sendo que a empresa fornecedora do equipamento deverá apresentar junto com 

a Nota Fiscal o certificado de qualidade emitido pelo fabricante para o lote que será entregue; 

a.* certificado – o tratamento deve ter certificado de durabilidade emitido por entidade 

reconhecida no mercado. 

V-Sistema de abertura de descarga dos resíduos – automático, acionado quando o contêiner, 

após içado, é apoiado em local fixo e resistente, abrindo a porta inferior. O fechamento se dá 

quando o contêiner içado retorna ao chão e automaticamente a fechadura se encaixa; 

VI-Capacidade de carga – 1000 kg; 

a.A capacidade de carga deverá ser comprovada pela empresa fornecedora do equipamento 

no momento da entrega, através de laudo ou teste presencial. 

VII-Capacidade volumétrica – 2500 litros; 

VIII-Garantia – 24 meses contra defeitos de fabricação, partes metálicas, móveis e 

desbotamento; 

IX-Cor –verde. 

X-Adesivos – os contêineres deverão ser entregues com adesivos em todos os lados, conforme 

modelos apresentados abaixo. 
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Figura 1 - Modelo de adesivo para contêiner de formato circular. 

 

 

Figura 2 – Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 

 

 

 

 

Figura 3 - Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 
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Orientação Técnica OT SMMA N° 02/2022 

 

Dispõe sobre a documentação necessária para solicitação de 

Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos para 

empreendimento comercial 

 

1 Objetivo 

A presente orientação técnica tem por objetivo definir a documentação necessária ao 

processo de emissão da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos para 

empreendimentos comerciais no município de Florianópolis e estabelecer diretrizes para os 

projetos visando o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no empreendimento até o 

momento da sua disponibilização para a coleta pública municipal. 

 

2 Definições 

Para efeitos desta orientação técnica, serão consideradas as seguintes definições, 

considerando o Código de Obras Municipal (LCM nº 60/2000) e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS (Decreto Municipal n° 17.910/2017): 

2.1 Resíduo sólido: 

− Indiferenciado: resíduo descartado sem segregação na origem; 

− Reciclável orgânico: resíduo descartado segregado na origem, composto por restos de 

frutas e verduras (restos de alimentos), passíveis de serem transformados em produtos ou 

insumos por meio da reciclagem como, por exemplo, a compostagem. 

− Reciclável seco: resíduo descartado segregado na origem, composto por papéis, plásticos, 

vidros, metais, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, visando à produção de insumos 

ou novos produtos por intermédio da reciclagem. 

− Rejeito: Resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

2.2 Coleta seletiva 

Coleta diferenciada de resíduos sólidos recicláveis segregados na origem pelo gerador. 

2.3 Coleta convencional 

Coleta de resíduos sólidos indiferenciados e rejeitos. 

2.4 Equipamentos móveis 

Recipiente destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, com características 

compatíveis com o volume de armazenamento. Ex: contentores, caixas estacionárias, entre 

outros. 
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2.5 Contentor 

Recipiente plástico destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, dotado de 

rodas, tampa e engate para basculamento, conforme NBR 15.911/2010 da ABNT. 

2.6 Caixa estacionária de 7m³ 

Recipiente metálico, com até 7m³, destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, 

dotado de tampa, devendo ser compatível para coleta com o equipamento tipo poliguindaste. 

2.7 Caixa estacionária de 20 e 30m³ 

Recipiente metálico, de 20 e 30m³, destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, 

devendo ser compatível para coleta com o equipamento tipo poliguindaste ou rollon rolloff. 

2.8 Pev de vidro 

Recipiente em polietileno/metal destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos de vidro, 

com capacidade volumétrica de 2.500 a 5.000 litros, devendo ser compatível para coleta e 

elevação com o equipamento tipo guindaste. 

2.9 Empreendimento para uso comercial 

Ocupação ou uso da edificação, ou parte da mesma, destinado à ocupação comercial ou 

prestação de serviços. 

3 Procedimento para solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos 

Sólidos 

A solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos deve ser feita em uma 

das unidades do Pró-cidadão, pessoalmente ou por intermédio de terceiros (mediante 

procuração) portando CPF e RG. 

Para a abertura do processo, devem constar os seguintes documentos: 

− Formulário padrão completamente preenchido, que pode ser obtido por meio eletrônico1 ou 

pessoalmente no Pró-Cidadão; 

− Documento de Responsabilidade Técnica emitido pelo órgão de classe do responsável 

técnico pelo dimensionamento da geração de resíduos sólidos e do depósito temporário 

assim como do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, quando couber; 

− Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados no empreendimento, número 

de equipamentos móveis a serem adquiridos e áreas dos depósitos, em 02 vias; 

− Plantas baixas do projeto arquitetônico do empreendimento, em 02 vias, contendo: a) área 

e localização dos depósitos temporários (interno e externo); b) equipamentos móveis em 

quantidade e escala reais; c) local de parada do veículo coletor; d) vias de acesso ao 

empreendimento. 

4 Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados 

O cálculo do volume estimado de resíduos sólidos gerados em empreendimento comercial e/ou 

misto, para subsidiar a definição da área dos depósitos, da quantidade e tipos de equipamentos, 

                                                           
1 https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/31_08_2022_13.47.04.4068a258dbdb15e1e3782f74bc5e5cb7.pdf 
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deverá seguir as fórmulas apresentadas nas Tabelas 1 e 2, que consideram a área do 

empreendimento assim como a frequência de coleta. 

 
Tabela 1: Fórmula para cálculo do volume estimado de geração de resíduos sólidos em empreendimento 

comercial de acordo com o tipo de resíduos sólido e modalidade de coleta. 

Geração de resíduos sólidos em empreendimento comercial e/ou misto 

Tipo de resíduo sólido 
(coleta seletiva e 

convencional) 

Índice 
(n) 

Frequência 
de coleta 

Fator 
(f) 

Percentual 
de 

resíduos        
Fórmula de cálculo (litros) 

Resíduo reciclável seco Tabela 
2 

6 X por 
semana 

1 Tabela 2 VReciclável seco = n x A x f x 

K1 
Resíduo reciclável seco Tabela 

2 
 3 X por 
semana 

2 Tabela 2 VReciclável seco = n x A x f x 

K1 
Resíduo reciclável seco Tabela 

2 
 2 X por 
semana 

3 Tabela 2 VReciclável seco = n x A x f x 

K1 
Resíduo reciclável seco Tabela 

2 
 1 X por 
semana 

6 Tabela 2 VReciclável seco = n x A x f x 

K1 
Resíduo de vidro - - - -  O volume deve ser 

dimensionado pelo 

responsável técnico 

Resíduo indiferenciado/ 
rejeito 

Tabela 
2 

6 X por 
semana 

1 Tabela 2 V = n x A x f x K2 

Resíduo indiferenciado/ 
rejeito 

Tabela 
2 

3 X por 
semana 

2 Tabela 2 V = n x A x f x K2 

Resíduo reciclável 

orgânico1 

Tabela 
2 

2 X por 
semana 

3 Tabela 2 V = n x A x f x K3 

 

Onde: 

n = índice extraído da Tabela 2. 

A = área útil da edificação. 

f = fator de frequência de coleta. 

K1 = percentual de recicláveis secos de acordo com o tipo de atividade, conforme Tabela 2 

K2 = percentual de rejeitos de acordo com o tipo de atividade, conforme Tabela 2. 

K3 = percentual de orgânicos de acordo com o tipo de atividade, conforme Tabela 2. 

 

A frequência da coleta seletiva e convencional na rua onde o empreendimento será construído 

pode ser obtida no endereço eletrônico da SMMA2, pelo e-mail: 

viabilidade.smma@pmf.sc.gov.br ou  pelo telefone 3271-6825. 

 

1 Para empreendimentos com comércio de alimentos (bares, restaurantes, lanchonetes e similares) 

deverão destinar integralmente a fração de resíduos recicláveis orgânicos, independente do volume, 

através de empresa devidamente licenciada para destinação e tratamento de resíduos recicláveis 

orgânicos, em consonância com a lei municipal 10.501/2019, caso o empreendimento não seja atendido 

pela coleta pública domiciliar de resíduos recicláveis orgânicos. 

 

                                                           
2 http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1017211/DLFE-238906.pdf/sistema_manuseio.pdf 
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Observações: Para os empreendimentos mistos (residencial e comercial) com grande geração 

de resíduos, serão utilizados os mesmos equipamentos adotados pelo setor residencial, caso 

essa geração de resíduos seja superior. 

 
Tabela 2 - Índices de resíduos sólidos gerados em empreendimento comercial e/ou misto. 

Tipo de construção 
Classe de 
geração 

Geração de 
resíduos 

(litro/ m²/dia) 

Percentual de cada fração 

Reciclável 
seco 

Rejeito 
Reciclável 
orgânico 

  n K1 K2 K3 
Unidades comerciais      

Escritórios administrativos Normal 0,3 0,7 0,28 0,02 

Lojas em geral Alta 0,7 0,7 0,3 0,02 

Hotelaria      

Apart-hotéis Alta 0,7 * * * 

Hotéis e pensões Muito alta 1 * * * 

Bares e restaurantes      

Bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares 

Muito alta 1 0,4 0,1 
0,5 

Estabelecimentos de 
ensino 

    
 

Colégios e escolas Normal 0,3 0,4 0,45 0,15 

Creches, maternais e 
jardins de infância 

Alta 0,7 0,3 0,56 
0,14 

Unidades de trato de 
saúde 

    
 

Consultórios, ambulatórios 
e enfermarias 

Normal 0,3 0,6 0,38 
0,02 

Farmácias Alta 0,7 0,2 0,76 0,04 

Asilos e Casas de Repouso Normal 0,3 * * * 

Hospitais e Maternidades Muito Alta 1,0 * * * 

Lazer e diversão      

Parqueamento e 
congêneres 

    
 

Garagens fechadas e 
estacionamentos 

Baixa 0,1 0,5 0,49 
0,01 

Outras edificações      

Auditórios Baixa 0,10 0,5 0,49 0,01 

Fonte: Adaptada de COMLURB, 20043 

* Para dimensionamento da população usuária destes empreendimentos, deverá ser 

considerado o número de quartos/ leitos e utilizar o cálculo para empreendimentos residenciais, 

apresentado na Orientação Técnica 01. 

 

Observações: O índice de geração se refere sempre à área útil das unidades. Os 

empreendimentos com atividades mistas e industriais terão o cálculo da produção diária de 

resíduos sólidos pelo somatório das respectivas partes componentes. Nesta tabela não é 

considerada a geração de resíduos especiais, como os perigosos e resíduos de saúde. Para 

estes, consultar legislação e normas técnicas específicas (ABNT e CONAMA). 

                                                           
3 http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=260 
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5 Quantidade e características dos equipamentos móveis 

A característica e a quantidade de equipamentos móveis a serem adquiridos para 

acondicionamento dos resíduos sólidos gerados no empreendimento comercial deverá ser 

definida a partir do cálculo do volume gerado, de acordo com o item 4. 

Realizado o cálculo do volume, aplicar os equipamentos definidos na Tabela 3, a seguir. 

 
Tabela 3: Indicação do tipo de equipamento a ser utilizado para disponibilizar os resíduos para coleta em virtude 

do volume de geração. 

Tipo de resíduo 
sólido 

(coleta seletiva e 
convencional) 

Volume 
(litros por coleta) 

Tipo de 
Equipamento 

Limite de 
volume de 

resíduo 
gerado 

Tamanho do 
equipamento 

 
Índice de 

compactação 

Resíduo reciclável 
seco 

Até 1000 

Contentores 
de 240 litros 
com sacos 

transparentes 
fechados 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

1000<V<5000 
Contentores 
de 1000 litros 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

5000<V<14000 
 

Caixa 
Estacionária 

Fechada 
Até 7m³ 7m³ Não se aplica 

V>14001 

Caixa 
Compactadora 
Estacionária 

Até 14 m³ 7m³ 2:1 

Até 24m³ 12m³ 2:1 

Até 30m³ 15m³ 2:1 

Até 34m³ 17m³ 2:1 

Até 40m³ 20m³ 2:1 

Caixa 
Estacionária 

(S/ 

compactação)1 

Até 20m³ 20m³ Não se aplica 

Até 30m³ 30m³ 

Não se aplica 

 

 

Resíduo de vidro 

 

Até 2000 

Contentores 
de 240 litros 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

Contentores 
de 660 litros   

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

Contentores 
de 1000 litros   

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

V>20012 PEV3 2500 L Anexo I Não se aplica 

Resíduo reciclável 

orgânico4 
- Contentores 

de 120 litros 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

Resíduo 
indiferenciado/ 

rejeito 

Até 5000 
Contentores 
de 240 litros 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica 

5001<V<14000 
Caixa 

Estacionária 
Até 7m³ 7m³ 

Não se aplica 
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Tipo de resíduo 
sólido 

(coleta seletiva e 
convencional) 

Volume 
(litros por coleta) 

Tipo de 
Equipamento 

Limite de 
volume de 

resíduo 
gerado 

Tamanho do 
equipamento 

 
Índice de 

compactação 

Fechada 

 
 
 

V>14001 

Caixa 
Compactadora 
Estacionária 

Até 21m³ 7m³ 3:1 

Até 36m³ 12m³ 3:1 

Até 45m³ 15m³ 3:1 

Até 51m³ 17m³ 3:1 

Até 60m³ 20m³ 3:1 

 

Caixa 
Estacionária 

(S/ 
compactação)* 

Até 20m³ 20m³ Não se aplica 

Até 30m³ 30m³ 

 
Não se aplica 

 
1 Caso o empreendimento opte por caixa estacionária sem compactação, o local para a instalação 

das caixas deverá ser coberto ou possuir cobertura de lona tipo toldo para as mesmas. Deverá 

possuir também lona para cobertura das caixas no momento do transporte até o destino final. 

 

2 Caso o endereço do empreendimento seja atendido pela coleta seletiva de vidros, devem ser 

adotados contentores. 

 

3 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para vidros, conforme o modelo adotado pelo Programa 

Municipal de Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros instituída pelo Decreto Municipal nº 20.309/2019 

e Anexo I. 

 

4 Empreendimentos que não sejam atendidos pelo roteiro de coleta pública de resíduos recicláveis 

orgânicos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis deverão contratar empresa 

devidamente licenciada para destinação e tratamento de resíduos recicláveis orgânicos, em 

consonância com a lei municipal 10.501/2019, e apresentar a frequência de coleta. Outros 

modelos de contentores poderão ser adotados (em substituição dos contentores de 120 litros) 

desde que devidamente registrados no contrato realizado junto à empresa. 

 

● Para os geradores de resíduos sólidos acima de 5.000 litros por fração, será considerada 

a frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de resíduos sólidos da PMF – 

Prefeitura Municipal de Florianópolis para recolhimento das caixas estacionárias. 

● Para empreendimentos em que a frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de 

resíduos for de 3 (três) vezes por semana, a SMMA poderá disponibilizar 1 (uma) coleta 

semanal para cada tipo de resíduo, podendo o proprietário contratar um maior número 

de coletas conforme a necessidade do empreendimento. 

● Para empreendimento em que a frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de 

resíduos for de 6 (seis) vezes por semana, a SMMA poderá disponibilizar no mínimo 1 
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(uma) coleta semanal para cada tipo de resíduo e as 3 (três) coletas restantes serão 

disponibilizadas conforme as maiores frações de resíduos gerados pelas atividades do 

empreendimento. 

 

5.1 Contentores plásticos 

Os contentores devem ser: 

− Fabricados conforme as Normas Brasileiras da ABNT 15911-1, ABNT 15911-2 e ABNT 

15911-3, conforme cores e volume detalhados na tabela 4 conforme o tipo de resíduo. 

− Nas cores de acordo com a Resolução CONAMA 275/2001 de acordo com o tipo de resíduo 

sólido a ser acondicionado, conforme apresentado na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Cores dos contentores conforme o tipo de resíduo sólido 

Tipo de resíduo sólido Cor Volume (litros) Modelo 

Resíduo sólido reciclável seco Azul claro 240 ou 1000 Europeu 

Resíduo de vidro Verde 240, 660 ou 1000 Europeu 

Resíduo sólido reciclável orgânico Marrom 120 Europeu 

Resíduo sólido misturado ou rejeito Cinza 240 Americano 

o  

 

5.2 Caixas estacionárias de 7, 20 e 30m³ e caixas compactadoras 

As caixas estacionárias e as caixas compactadoras deverão atender as especificações 

descritas no Anexo I desse documento, com identificação visual (adesivos) e numeração, 

conforme estabelecido no PGRS do empreendimento aprovado pela SMMA. 

 

5.3 Contentor exclusivo para vidro 

Empreendimentos comerciais como casas noturnas, bares, lojas de conveniência, shopping 

center e estabelecimentos que comercializem bebidas engarrafadas em embalagem de vidro 

deverão prever recipientes para reciclagem destes materiais de acordo com a Lei Municipal nº 

8.857/2011, sendo que o tipo de recipiente para acondicionamento será definido conforme 

Tabela 3. 

6 Acessibilidade 

Os itens a seguir orientam o empreendedor sobre quais infra-estruturas são essenciais para 

que durante o serviço de coleta dos resíduos sólidos, o caminhão não obstrua o trânsito de 

outros veículos ou cause engarrafamentos na via, dificultando a mobilidade urbana, bem como 

para garantir o aumento da vida útil dos contentores adquiridos. 

 

6.1 Recuo para o caminhão coletor 

Sempre que o cálculo do volume de resíduos indicar a utilização de contentores, bem como 

ultrapassar o volume de 2.400 litros, será necessário prever um recuo para parada do veículo 

coletor durante a coleta, localizado próximo ou em frente ao depósito temporário de resíduos, 

devidamente sinalizado. 

O recuo deverá ter as características e dimensões mínimas de acordo com a Figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Características e dimensões mínimas do recuo para o caminhão coletor . 

 

No caso da testada do terreno não permitir o atendimento das dimensões definidas para o recuo, 

a SMMA fará avaliação caso a caso. 

 

6.2 Rebaixo do meio-fio 

É necessário prever rebaixamento do meio-fio em frente ao depósito temporário externo para 

facilitar o deslocamento dos contentores até o caminhão coletor e evitar danificar seu eixo e 

rodas, sendo este rebaixo com no mínimo 1,80m de largura e não deve ser o mesmo utilizado 

para acesso à garagem do empreendimento. 

 

6.3 Local para PEV de vidro 

 

I. O local onde será instalado o Pev de vidro deverá estar situado preferencialmente 

junto ao alinhamento frontal da edificação na parte interna do empreendimento. 

II. No caso da impossibilidade de instalação do Pev de vidro no condomínio o mesmo 

poderá ser instalado em outra área, até 500 metros do mesmo, conforme sugestão 

do empreendimento, desde que haja aprovação da SMMA/PMF. 

III. Sem a possibilidade de instalação do Pev de vidro no local sugerido pelo 

empreendimento, será adotado o ponto mais próximo já aprovado para a 

instalação do equipamento pela SMMA/PMF. 

IV. O local deverá possuir pavimentação plana sob o Pev de vidro. 

V. Caso a área onde será instalado o Pev de vidro seja coberta, é necessário que o 

local possua a altura mínima de 9,50 m para a operação com segurança dos 

equipamentos. 

VI. Caso o empreendimento opte pela instalação do Pev de vidro na área de serviço, 

será necessária a instalação de coletores para o descarte de vidro pelos usuários 

do empreendimento, distribuído em locais de grande visibilidade aos usuários / 

clientes. 

VII. O container para coleta exclusiva de vidro deverá atender as especificações 

descritas no Anexo I desse documento. 
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VIII. Os empreendimentos sujeitos à aquisição do PEV passarão por uma vistoria 

prévia para verificar a possibilidade de instalação do equipamento de acordo com 

o local de instalação, redes elétricas na via e espaço para o caminhão realizar os 

procedimentos. 

 

7 Depósitos temporários – Para até 5000 litros de resíduos sólidos 

7.1 Interno 

É necessário prever depósito temporário interno de resíduos sólidos com capacidade de 

armazenamento de todos os contentores de acordo com a geração diária do empreendimento, 

indicando suas respectivas áreas, dimensões e disposição dos contentores, em escala.   

Deverá ser considerado que: 

I. O acesso ao depósito deve ter altura mínima de 2,10 metros e largura mínima de 

1,80 m. 

II. A organização dos contentores dentro do depósito deve permitir ao usuário ter 

acesso ao último contentor para descartar seus resíduos sólidos.   

III. O piso deve ser revestido de material cerâmico antiderrapante, impermeável, 

lavável e de fácil limpeza e ser provido de ponto de água e ralo sifonado ligado à 

rede de esgoto do empreendimento, para possibilitar a higienização do local e dos 

contentores. 

IV. Deverá ser prevista a acessibilidade dos locais de geração de resíduos até o 

depósito interno. 

 

7.2 Externo 

É necessário prever depósito temporário externo para disposição dos resíduos sólidos à 

coleta municipal. Este depósito deverá considerar questões do código de posturas, 

ergonômicas, de segurança do trabalho e acessibilidade. 

Para uso de Contentores 

I. Ter área mínima suficiente para abrigar a quantidade total de contentores, definida 

de acordo com a geração de resíduos do empreendimento (itens 4 e 5). 

II. No caso do depósito ser fechado, com paredes laterais, cobertura e porta, a 

abertura para acesso ao mesmo deverá ter no mínimo 2,10 metros de altura e 

largura de 1,80 metros no alinhamento frontal, visando facilitar a retirada dos 

mesmos. 

III. Situar-se junto ao alinhamento frontal do lote, na área interna do terreno (inclusive 

todos os contentores), com a abertura para a rua de acesso ao veículo coletor. 

IV. Evitar sempre que possível que esteja localizado ao lado da entrada e saída de 

automóveis do empreendimento, para que o acesso dos usuários ao 

estacionamento não seja obstruído durante a coleta, bem como evitar possíveis 

acidentes aos garis. 

V. Prever acessibilidade para os contentores entre os depósitos interno e externo. 

VI. Possuir profundidade máxima de 2 metros para disposição da última linha de 

contentores junto ao alinhamento frontal, para a testada principal do 

empreendimento superior a 10 m, conforme exemplo na Figura 2 a seguir: 
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Figura 2 - Profundidade máxima do depósito externo – testada superior a 10 metros. 

 

VII. Possuir profundidade máxima de 4 metros para disposição da última linha de 

contentores junto ao alinhamento frontal, para a testada principal do 

empreendimento inferior a 10 m, conforme exemplo na Figura 3 a seguir: 

 
Figura 3 - Profundidade máxima do depósito externo – testada inferior a 10 metros. 
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VIII. Possuir equivalência entre a quantidade de linhas e colunas de contentores, não 

sendo permitido enfileirar em uma única coluna os contentores. 

 

8 Área de serviço 

Para uso de Caixas Estacionárias de 7m³ 

 

I. O local onde serão instaladas as caixas estacionárias de 7m³ deverão estar situadas 

preferencialmente junto ao alinhamento frontal da edificação na parte interna do 

empreendimento. 

II. Possuir piso de concreto armado usinado e nivelado sob o local onde serão instaladas 

as caixas e área de manobra, provido de ponto de água e ralo sifonado ligado à rede 

coletora de esgoto próximo ao local, para possibilitar a higienização do local e dos 

equipamentos. 

III. A pavimentação deverá ser projetada para suportar caminhão de 16 toneladas de PBT. 

IV. O local deve ter espaço disponível para a instalação do dobro de número de caixas 

utilizadas para cada tipo de resíduo, permitindo assim a troca das caixas no momento do 

recolhimento. 

V. As caixas adquiridas pelo gerador terão a vida útil de 5 (cinco) anos. 

VI. Caso a área de serviço seja coberta, é necessário que o local possua a altura mínima de 

9,50 m para a operação com segurança dos equipamentos. 

VII. As caixas estacionárias deverão atender as especificações descritas no Anexo I desse 

documento. 

VIII. As caixas adquiridas e utilizadas pelo gerador farão parte do circuito de coleta realizado 

pela SMMA, podendo as mesmas serem trocadas dentro do rodízio com os demais 

geradores, conforme Minuta do Termo de Cooperação a ser celebrado entre o 

empreendimento e a SMMA, apresentada no Anexo II. 

IX. A área mínima necessária para a manobra do caminhão coletor está representada na 

figura 6 abaixo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
08/09/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3274

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

12 
 

 

Figura 6 – Área de manobra mínima para instalação de caixas estacionárias tipo Brooks de 7m³. 

 

Para uso de Caixas Estacionárias de 20 e 30m³ e Compactadoras - Tipo Roll on Roll off 

 

I. O local onde serão instaladas as caixas estacionárias tipo Roll on Roll off deverão estar 

situadas preferencialmente junto ao alinhamento frontal da edificação na parte interna. 

II. Possuir piso de concreto armado usinado e nivelado sob o local onde serão instaladas 

as caixas e área de manobra, provido de ponto de água e ralo sifonado ligado à rede 

coletora de esgoto próximo ao local, para possibilitar a higienização do local e dos 

equipamentos. 

III. A pavimentação deverá ser projetada para suportar caminhão de 23 toneladas de PBT. 

IV. O local deve ter espaço disponível para a instalação de 2 caixas estacionárias para cada 

tipo de resíduo, permitindo assim a troca das caixas no momento do recolhimento. 

V. As caixas adquiridas pelo gerador terão a vida útil de 5 (cinco) anos. 

VI. Caso a área de serviço seja coberta, é necessário que o local possua a altura mínima 

de 9,50 m para a operação com segurança dos equipamentos. 

VII. As caixas estacionárias/compactadoras deverão atender as especificações descritas no 

Anexo I desse documento. 

VIII. As caixas adquiridas e utilizadas pelo gerador farão parte do circuito de coleta da SMMA, 

podendo as mesmas serem trocadas dentro do rodízio com os demais geradores, 

conforme Minuta do Termo de Cooperação entre o empreendimento e a SMMA , 

apresentado no Anexo II. 
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IX. As caixas estacionárias para operação com o sistema roll-on roll-off deverão ser 

compatíveis para operação com a plataforma padrão do Anexo I. 

X. A área mínima necessária para a manobra do caminhão coletor está representada na 

figura 7 abaixo: 

 

Figura 7 - Área de manobra mínima para instalação de caixas estacionárias e compactadoras. 

 

9 Documento de responsabilidade técnica emitido pelo órgão de classe 

É necessário apresentar documento de responsabilidade técnica emitido pelo órgão de 

classe do profissional responsável pelo cálculo do volume dos resíduos sólidos, e/ou pela 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, quando couber. 

 

10 Declaração de possibilidade de execução de serviço de recolhimento de resíduos 

sólidos 

Para o caso do empreendimento optar pelo serviço de coleta independente da SMMA, deverá 

constar no PGRS a declaração emitida por empresa devidamente licenciada, a Declaração de 

possibilidade de execução de serviço de recolhimento de resíduos sólidos conforme documento 

apresentado no Anexo III. 

11 Solicitação de início da coleta de resíduos sólidos 

Após a finalização da construção do empreendimento, deverá ser solicitado junto à SMMA, 

via Pró Cidadão, o serviço de extensão da coleta de resíduos sólidos ao novo empreendimento, 

com antecedência mínima de 30 dias.   

Para iniciar os serviços de coleta de resíduos será realizada pela SMMA vistoria do 

empreendimento, mediante agendamento, em até 30 dias antes do início dos serviços de coleta, 
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de forma a verificar se o mesmo cumpriu integralmente os itens solicitados na certidão de 

viabilidade de coleta de resíduos sólidos. 

Na data da vistoria os equipamentos previstos na Certidão de Viabilidade de Coleta já 

deverão estar disponíveis. Após a verificação e aprovação, a coleta de resíduos sólidos junto 

ao empreendimento será iniciada. 
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ANEXO I – Especificações dos equipamentos 
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I. CAIXA ESTACIONÁRIA FECHADA DE 7M³ 

Container estacionário capacidade 7,0 m³, com tampas, tipo Brooks, armazenamento de 

Resíduos Sólidos. Estrutura tipo operacional para equipamento poliguindaste simples e duplo de 

braços articulados. 

Fabricação conforme norma ABNT 14.728. 

Container padrão para operação em equipamento poliguindaste simples ou duplo de braços 

articulados. 

Construção em chapas metálicas aço SAE 1020 de 4,76 mm de espessura para o fundo, frontal, 

parte traseira e partes laterais. 

Reforços longitudinais em viga “U” laminadas bitola 4”, dispostas nas laterais do container, 

servindo como base para os pinos de elevação. 

Reforço em todas as bordas superiores, em viga “U” laminada bitola 3”. 

Caixa fechada com “teto” em chapa de 1,9 mm com reforços inferiores de cantoneiras de abas 

iguais 3,2 x 25 mm. 

Deverá possuir 02 (Duas) tampas móveis na parte frontal do container constituída em chapa de 

1,5 mm. Cada tampa deverá possuir 02 (dois) conjuntos reforçados de “Limitador/Batente” para 

determinar o ângulo máximo de abertura da tampa em 120º. A constituição do conjunto 

“Limitador/Batente” engloba 01 (um) limitador fixado na tampa e 01 (um) batente posicionado 

na borda externa dianteira da estrutura do container. As tampas devem possuir “alças” fixadas 

na borda lateral externa ao centro longitudinal, para empunhadura de abertura da mesma. A 

dobradiça da tampa deve possuir tubo metálico de parede grossa fixados na tampa e 02 (dois) 

tubos de parede grossa fixados no container. Os pinos das dobradiças devem ser constituídos 

de ferro redondo trefilado. 

Deverá possuir 03 (Três) tampas móveis “biarticuladas” com mesmos materiais das tampas 

dianteiras e localizadas na parte traseira do container, sendo 01 (uma) confeccionada sem 

alças, destinada a facilitar a descarga dos resíduos e 02 (duas) tampas com alças para 

empunhadura na operação do usuário para abertura e fechamento das mesmas. As alças 

devem ser posicionadas no centro longitudinal das extremidades laterais externas. 

Base de apoio para contato com o solo em vértices de 02 (duas) cantoneiras laminadas de abas 

iguais 4,76 x 51 mm, dispostas de forma paralela e longitudinal. 

Dispositivo para descarga do contêiner através de equipamento poliguindaste com duplo 

gancho para basculamento. 

Cordões de solda contínuos externos em toda a estrutura de união pelo processo “MIG”. 

Pintura externa no padrão SMMA, toda na cor branco acabamento, em poliuretano. Toda a 

superfície deverá ser submetida, antes da pintura de acabamento, ao processo de jateamento 
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e/ou decapagem por substância química, sendo a pintura em fundo em óxido vermelho, 

inclusive na parte interna do container. 

A pintura de segurança do container deverá ser realizada na parte dianteira e traseira do mesmo 

e deverá ser “disposta na forma cônica”, ou seja, listas inclinadas a partir do centro superior 

para a direita e para a esquerda em 45º com equidistância entre as cores de 150 mm. Cores 

preto cadilac e “amarelo ouro”. 

Deve possuir no mínimo 20 (vinte) sinalizadores refletivos (DENATRAN) distribuídos nas 

laterais, frontal e traseira do equipamento. 

Dimensões aproximadas do container são de 3500 mm de comprimento, 1550 mm de altura e 

1740 mm de largura na borda superior e 1540 mm na borda inferior. 

O container deverá ser estanque não permitindo vazamentos de Chorume. 

 

 

Figura 1 - Dimensões conforme norma ABNT 
14.728 

 

Figura 2 - Dimensões conforme norma ABNT 14.728 
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II. CAIXAS ESTACIONÁRIAS COMPACTADORAS 

A. Volume de 7m³ 

Equipamento Coletor-Compactador Estacionário de Resíduos Sólidos Urbanos de capacidade 

para 7,0 m³. Estrutura tipo operacional para içamento e basculamento em equipamento tipo 

Poli-guindaste simples e duplo de braços articulados, padrão da SMMA. Operação do 

equipamento em ambiente de praia sujeitos à maresia e resíduos sólidos abrasivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. 

Equipamento Compactador e Unidade Hidráulica Operacional, segundo preceitos estabelecidos 

através da NR12 MTE– Ministério do Trabalho e Emprego. 

Em conformidade com normas e ou exigências ABNT, INMETRO, CREA e 

CONTRAN/DENATRAN. 

Estrutura principal em aço estrutural ASTM A-36 ou de característica mecânica superior. 

Composição da chaparia do equipamento em aço 1020 USG 4,360 mm (número “8”). 

Capacidade volumétrica da caixa de carga a partir de 07 m³. 

Capacidade volumétrica mínima do compartimento de carga de 1,0 m³; 

Cordões de solda contínuos externamente em toda a estrutura através processo “MIG”; 

Paredes laterais da caixa de carga em chapa lisa, sem travessas verticais de reforço. 

Chaparia do teto da caixa de carga arredondada para evitar acúmulo de águas. 

Cantos internos da caixa de carga arredondados ou chanfrados com o assoalho, para facilitar 

o escoamento dos resíduos na descarga. 

Tampa articulada do compartimento de carga constituída de material leve e resistente, 

acrescida de sistema de amortecimento para fechamento e vedação por borracha. Deve haver 

dispositivo de fixação da tampa na posição fechada, para evitar a abertura não intencional por 

ação de ventos fortes e no transporte do container. Deve haver dispositivo de fixação da tampa 

na posição aberta ou de forma construtiva que a favoreça, a fim de facilitar o depósito de 

resíduos no compartimento de carga. Deve possuir arredondamento superior ou calhas 

incorporadas para evitar acúmulo de água. 

Carregamento de resíduos em compartimento de carga dianteiro com compactação semi-

automática e automática, com reversão do ciclo de compactação e botão de emergência. 
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Janela de inspeção para acesso interno ao sistema de compactação para manutenção do 

sistema hidráulico dos cilindros. A abertura deve proporcionar vedação através de guarnição de 

borracha. 

Deve possuir gabinete para alojamento dos agregados do sistema elétrico e hidráulico, do tipo 

gaveta, com deslizantes em trilhos através de rolamentos de esfera, permitindo a abertura para 

as laterais externas, destinado a promover a manutenção dos sistemas elétrico e hidráulico. 

A estrutura do equipamento compactador estacionário, no que se refere ao sistema de içamento 

e basculamento para descarga dos resíduos, deve atender aos requisitos de mecânica 

operacional dos equipamentos poli-guindastes simples e duplos de braços articulados 

disponibilizados pela SMMA. Deverá conter 04 (quatro) “pinos de içamento” em cada lado do 

compartimento de carga, destinado a realizar a inclinação necessária ao processo de descarga 

do container. Segue anexo desenho técnico referencial do sistema de engate de container tipo 

“Brooks”. O desenho é parte integrante deste Termo de Referência. 

Tampa traseira com sistema de abertura basculante através de dobradiças superiores. 

Travamento através de 02 (duas) catracas reversíveis de acionamento manual na posição 

inferior lado direito e lado esquerdo da tampa. Deve possuir sistema de trava de segurança 

manual, para abertura definitiva da porta traseira para descarga dos resíduos. Cita-se modelo 

similar aos dispositivos de caçambas basculantes comuns, onde dois ganchos metálicos 

centralizados na base inferior da tampa, acionados pelo movimento de basculamento, 

desprendem a tampa traseira para realizar a descarga, no caso desejado este destrave deve 

ser manual. A vedação da porta traseira deve ser total com implemento de guarnição de 

borracha de alta resistência em todo o perímetro da porta traseira. 

Dispositivo de basculamento hidráulico de contentores plásticos, padrão americano de 240 e 

360 litros (norma ABNT/NBR 15.911). O elevador de contentores deve ser fixado em suporte 

próprio e aparafusado no mesmo. A base de fixação do elevador deve possibilitar a regulagem 

de altura, ou seja, furações simétricas ao longo da vertical do suporte. O implemento, conforme 

descrito acima, deve proporcionar fácil retirada e reinstalação. Deve prever o recolhimento do 

contentor plástico no chão, basculando-o diretamente no compartimento de carga ou elevando-

o e basculando-o no compartimento de carga. 

Tensão de alimentação do sistema elétrico do equipamento em 220/380 volts. “Plug elétrico tipo 

steck” (3P+N+T) instalado no equipamento com grau de proteção IP 56 ou superior. Motor 

elétrico do sistema de compactação instalado para funcionamento em 380Volts. 

Unidade de força eletro-hidráulica acoplada ao Equipamento. 

Painel de operação instalado no compactador com indicadores luminosos de funcionamento, 

sistema energizado, falta de óleo hidráulico e outros. Horímetro instalado para controle de 

manutenção preventiva. Botão de parada de emergência instalado no painel de operação. 

Sensor para funcionamento da compactação somente com tampa do compartimento de carga 

na posição fechada. 
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Cilindros hidráulicos de dupla ação com hastes cromadas. 

Reservatório de óleo hidráulico com filtros de sucção e de retorno. Deve possuir visor de nível 

de óleo do sistema. 

O equipamento deverá ser submetido antes da pintura final, ao processo de jateamento de 

granalha de aço e/ou decapeamento por substância química. É importante salientar que o 

ambiente de operação é de maresia. 

Pintura de fundo através em oxiprimer ou de qualidade superior. 

Pintura de segurança do container na parte dianteira e traseira do mesmo, “disposta na forma 

cônica”, ou seja, listas inclinadas a partir do centro superior para a direita e para a esquerda em 

45º com distância entre as cores equidistantes em 150 mm. Cores “preto cadilac” e “amarelo 

ouro”. 

Deverá conter no mínimo 10 (dez) adesivos refletivos, padrão automotivo homologado pelo 

DENATRAN, distribuídos na parte frontal, laterais e traseira do equipamento. 

Garantia mínima do equipamento de 01 (um) ano. 

B. Volumes de 12 m³ a 20 m³ 

− Equipamento Coletor-Compactador Estacionário de Resíduos Sólidos Urbanos de capacidades entre 12 e 20 m³. 

Estrutura tipo operacional para içamento e basculamento em equipamento tipo Roll-on Roll-off, padrão da 

SMMA. Operação do equipamento em ambiente de praia sujeitos à maresia e resíduos sólidos abrasivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. 

Equipamento operacional segundo preceitos estabelecidos através da NR12 MTE– Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

Em conformidade com normas e ou exigências ABNT, INMETRO, CREA e 
CONTRAN/DENATRAN. 

Chassis do equipamento monobloco estruturado em perfil “U” de aço laminado entre 6” e 8", 
conforme norma ASTM A-36 ou de característica construtiva superior. 

Composição da chaparia do equipamento em aço 1020 USG 4,360 mm (número “8”). 

Capacidade volumétrica da caixa de carga de acordo com a necessidade entre 12 e 20 m³. 

Capacidade volumétrica mínima do compartimento de carga de 1,6 m³; 

Cordões de solda contínuos externamente em toda a estrutura através processo “MIG”; 

Paredes laterais da caixa de carga em chapa lisa e arredondada, sem travessas verticais de 
reforço. 

Chaparia do teto da caixa de carga arredondada para evitar acúmulo de águas. 
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Cantos laterais internos da caixa de carga arredondados ou chanfrados com o assoalho, para 
facilitar o escoamento dos resíduos. 

Tampa articulada do compartimento de carga constituída de material leve e resistente, 
acrescida de sistema de amortecimento para fechamento e vedação por borracha. Deve haver 
dispositivo de fixação da tampa na posição fechada, para evitar a abertura não intencional por 
ação de ventos fortes e no transporte do container. Deve haver dispositivo de fixação da tampa 
na posição aberta, para facilitar o depósito de resíduos no compartimento de carga. Deve 
possuir arredondamento superior ou calhas incorporadas para evitar acúmulo de água. 

Carregamento de resíduos em compartimento de carga dianteiro com compactação semi-
automática e automática com reversão do ciclo de compactação e botão de emergência. 

Janela de inspeção para acesso interno ao sistema de compactação para manutenção do 
sistema hidráulico dos cilindros. A abertura deve proporcionar vedação através de guarnição de 
borracha; 

Deve possuir gabinete para alojamento dos agregados do sistema elétrico e hidráulico, do tipo 
gaveta, com deslizantes em trilhos através de rolamentos de esfera, permitindo a abertura para 
as laterais externas, destinado a promover a manutenção dos sistemas elétrico e hidráulico. 

A estrutura chassi do equipamento compactador estacionário, no que se refere ao gancho de 
içamento, travessas auto-travantes e eixo trava de segurança, devem atender aos requisitos de 
mecânica operacional dos equipamentos Roll-on Roll-off disponibilizados pela SMMA e serão 
mostrados referencialmente através de desenho técnico anexado a este documento. O desenho 
é parte integrante deste Termo de Referência. 

Tampa traseira única e articulada com abertura para a lateral, lado direito da caixa de carga. 
Deve possuir dupla ou tripla articulação reforçada na parte móvel de apoio e sistema de 
travamento na parede lateral direita do container, a fim de realizar-se procedimento de descarga 
basculante Roll-on Roll-off. A porta traseira deve possuir guia na estrutura do container, do tipo 
“cunha”, no lado contraposto às articulações da porta traseira, para evitar balanço vertical da 
mesma. O sistema de abertura e travamento da porta traseira deve ser realizado por 01 (uma) 
catraca manual e reversível (esticapuxador) para acionamento simultâneo de dois ganchos, 
localizados na parte superior e inferior da caixa de carga, para sua fixação. A catraca 
(esticapuxador) deve ser localizada em altura suficiente para que seu manuseio possa ser 
realizado quando o container estiver sobre o chassi Roll-on Roll-off e em altura suficiente ao 
nível do solo para que a operação de atrelar ou desatrelar o container, não cause danos ao 
mecanismo quando o piso estiver irregular. A tampa traseira deve possuir outro sistema de 
travamento a título de trava de segurança, composto por gancho fixo na caixa de carga acionado 
por mola e pino fixo na porta traseira. A vedação da porta traseira deve ser total implementada 
com guarnição de borracha de alta resistência em todo o perímetro da porta traseira. 

O equipamento deve conter reservatórios para captação de líquidos dos resíduos compactados 
acoplados lateralmente à caixa de carga. A captação de líquidos deve ocorrer através de grade 
ou de outro elemento construtivo que iniba excessos de resíduos sólidos nos reservatórios, 
priorizando somente a retenção de líquidos. Devem possuir no mínimo 02 (duas) vigias 
destinadas a limpeza de cada reservatório. Os reservatórios de captação de líquidos poderão 
conter eventualmente 01 (um) ou 02 (dois) registros de esfera latonado de bitola mínima de 
2.1/2” (abertura/fechamento de ¼ de volta) localizados nas partes traseira e/ou dianteira do 
container. 
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Alça de içamento suplementar instalada na parte traseira da caixa de carga, contraposta ao 
compartimento de carga, destinada a posterior manobra de estacionamento do equipamento 
compactador. 

Equipamento com roletes metálicos maciços traseiros e dianteiros de contato ao solo, 
destinados aumentar a capacidade de manobra para estacionamento do equipamento. Neste 
modelo de 04 (quatro) roletes, deve haver dispositivo para fixação ao solo evitando 
deslocamento indesejável do container por ação de estacionamento em aclive ou declive. O 
freio estacionário do container deve ocorrer manualmente por ação do operador no momento 
final do desatrelamento e posteriormente por opção de manobra do usuário. 

Deve conter plataforma metálica ou degrau(s) para acesso seguro e ergonômico de pessoas 
para depositar os resíduos no compartimento de carga. Sua superfície deve ser em chapa tipo 
grade “vazada”, de maneira a garantir bom nível de atrito, mesmo quando molhada, além de 
evitar o acúmulo de sujeiras. 

Deve possuir 01 (um) dispositivo de basculamento hidráulico de contentores plásticos, padrão 
americano de 240 e 360 litros (norma ABNT/NBR 15.911). O elevador de contentores deve ser 
fixado em suporte próprio e aparafusado no mesmo. A base de fixação do elevador deve 
possibilitar a regulagem de altura, ou seja, furações simétricas ao longo da vertical do suporte. 
O implemento, conforme descrito acima, deve proporcionar fácil retirada e reinstalação. O 
dispositivo de basculamento deve prever o recolhimento do contentor plástico no chão, 
basculando-o diretamente no compartimento de carga ou elevando-o e basculando-o no 
compartimento de carga. 

O equipamento compactador estacionário deverá ser submetido ao processo anterior de pintura 
final, por jateamento de granalha de aço e/ou decapeamento por substância química. É 
importante salientar que o ambiente de operação é de maresia. 

Pintura de fundo através em oxiprimer ou de qualidade superior. 

Pintura de segurança do container na parte dianteira e traseira do mesmo, “disposta na forma 
cônica”, ou seja, listas inclinadas a partir do centro superior para a direita e para a esquerda em 
45º com distância entre as cores equidistantes em 150 mm. Cores “preto cadilac” e “amarelo 
ouro”. 

Deverá conter no mínimo 12 (doze) adesivos refletivos, padrão automotivo homologado pelo 
DENATRAN, distribuídos na parte frontal, laterais e traseira do equipamento. 

Reservatório de óleo hidráulico com filtros de sucção e de retorno. Deve possuir visor de nível 
de óleo do sistema. 

Cilindros hidráulicos de dupla ação com hastes cromadas. 

Painel de operação com indicadores luminosos de funcionamento, sistema energizado, falta de 
óleo hidráulico e outros. Horímetro instalado para controle de manutenção preventiva. Botão de 
parada de emergência instalado no painel de operação. 

Sensor para funcionamento da compactação somente com tampa do compartimento de carga 
na posição fechada. 
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Tensão de alimentação do sistema elétrico do equipamento em 220/380 volts. “Plug elétrico tipo 
steck” (3P+N+T) instalado no equipamento com grau de proteção IP 56 ou superior. Motor 
elétrico do sistema de compactação instalado para funcionamento em 380Volts. 

Garantia mínima do equipamento de 01 (um) ano. 
 

III. CAIXAS ESTACIONÁRIAS (SEM COMPACTAÇÃO) 

 

A. Volume de 20m³ 

 

Dimensões principais: Comprimento, 6.000 mm, desconsiderado o braço de levante. Largura: 

2460 mm, desconsideradas as colunas laterais. Altura: 1340 mm, desconsiderado o chassi da 

caçamba. Cantos das laterais arredondados para facilitar descarga por basculamento. 

 Chassis em viga “U” laminada de 8”, ASTM A36, fechada com chapa de ¼” SAE 

1010/1020. 

Colunas laterais em perfil “U” curvo na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 mm x 40 mm x 

4,5 mm – 11 colunas de cada lado, no mínimo. 

Chapas laterais, frontal, fundo e da tampa traseira em aço SAE 1010/1020, espessura 3/16”. 

Reforço nas bordas superiores em viga laminada de 6” x ¼”, aço SAE 1010/1020. 

Tampa traseira única com abertura lateral, fixada por duplo sistema de trava e dispositivo de 

segurança. Articulação dupla e reforçada na parte móvel de apoio no lado direito. Sistema de 

travamento da tampa traseira localizada na parede lateral direita do container, afim de realizar-

se procedimento de basculamento da mesma. Deve possuir colunas verticais de reforço com 

perfil “U” curvo na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 mm x 40 mm x 4,5 mm. A tampa 

traseira deve possuir guia inferior fixada na estrutura do container para evitar balanço vertical 

da mesma. 

Deve possuir estrutura reforçada para apoio do solo, do tipo “trenó deslizante”, para operação 

de desatrelamento da caçamba estacionária. 

O equipamento deverá ser submetido antes da pintura, ao processo de jateamento por granalha 

de aço. Pintura através de oxiprimer e acabamento em poliuretano na cor padrão SMMA, 

predominância em branco acabamento. 

Pintura externa com cores de acordo com a resolução CONAMA 275/2001 de acordo com o 

tipo de resíduo sólido armazenado, em poliuretano. Toda a superfície deverá ser submetida, 

antes da pintura de acabamento, ao processo de jateamento e/ou decapeamento por substância 

química, sendo a pintura em fundo em óxido vermelho, inclusive na parte interna do container. 

A pintura de segurança do container deverá ser realizada na parte traseira do mesmo e deverá 

ser “disposta na forma cônica”, ou seja, listas inclinadas a partir do centro para a direita e para 
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a esquerda em 45º com distância entre as cores equidistantes em 150 mm. Cores preto cadilac 

e “amarelo ouro”. 

Deverá conter no mínimo 20 (vinte) adesivos refletivos, padrão automotivo homologado pelo 

DENATRAN, distribuídos na parte frontal, laterais e traseira do container. 

A estrutura deverá possibilitar utilização de lona para transporte de materiais esvoaçante. A 

fixação da lona deverá ser através de duas barras metálicas sólidas dispostas nas laterais, 

longitudinalmente ao comprimento da caixa, na altura de 1/3 da altura total a partir da base do 

container, contendo também, dispositivo para fixação do tipo “gancho “C” ou pino com cabeça”, 

em todo o perímetro da caixa, inclusive na parte frontal e porta traseira, na mesma altura da 

barra metálica. 

Escada metálica fixa, na posição frontal dianteira lado esquerdo, destinada a facilitar acesso à 

parte superior da caixa. 

 Dados adicionais: 

A proponente deverá apresentar a “Certidão de Registro de Empresa” expedida pelo CREA - 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de origem do fabricante. 

Será fornecido documento anexo com o desenho das dimensões e sistema de travamento do 

padrão SMMA. 

Apresentar na análise de documentos, desenho técnico do container com suas dimensões além 

do Layout de pintura de segurança. 

O padrão de travamento e auto-travamento do contêiner no equipamento RollOn RollOff, deverá 

atender os padrões e normas técnicas existentes. Na falta desta normatização, atender as 

dimensões e sistemas aplicados conforme os fabricantes GRIMALDI E MULTIFORÇA. Estas 

configurações dos sistemas serão monitoradas pela SMMA durante o processo de fabricação. 

 

B. Volume de 30m³ 

Dimensões principais: Comprimento, 6.000 mm, desconsiderado o braço de levante. Largura: 

2460 mm, desconsideradas as colunas laterais. Altura: 2040 mm, desconsiderado o chassi da 

caçamba. Cantos das laterais arredondados para facilitar descarga por basculamento. 

 Chassis em viga “U” laminada de 8”, ASTM A36, fechada com chapa de ¼” SAE 

1010/1020. 

Colunas laterais em perfil “U” curvo na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 mm x 40 mm x 

4,5 mm – 11 colunas de cada lado, no mínimo. 

Chapas laterais, frontal, fundo e da tampa traseira em aço SAE 1010/1020, espessura 1/8”. 

Reforço nas bordas superiores em viga laminada de 6” x ¼”, aço SAE 1010/1020. 
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Deve possuir 2 tampas traseiras, com abertura para as laterais, fixadas ao centro por duplo 

sistema de trava e dispositivo de segurança. Tripla articulação (dobradiças) para cada tampa. 

Sistema de travamento das portas traseiras localizadas nas paredes laterais direita e esquerda 

da caçamba, afim de realizar-se procedimento de basculamento da mesma. Cada porta deve 

possuir colunas verticais de reforço com perfil “U” curvo na base, de aço SAE 1010/1020, com 

80 mm x 40 mm x 4,5 mm. As tampas traseiras devem possuir guias inferiores fixadas na 

estrutura do container para evitar balanço vertical da mesma. 

Deve possuir estrutura reforçada para apoio do solo, do tipo “ trenó deslizante”, para operação 

de desatrelamento da caçamba estacionária. 

O equipamento deverá ser submetido antes da pintura, ao processo de jateamento por granalha 

de aço. Pintura através de oxiprimer e acabamento em poliuretano na cor padrão SMMA, 

predominância em branco acabamento. 

Pintura externa com cores de acordo com a resolução CONAMA 275/2001 de acordo com o 

tipo de resíduo sólido armazenado, em poliuretano. Toda a superfície deverá ser submetida, 

antes da pintura de acabamento, ao processo de jateamento e/ou decapeamento por substância 

química, sendo a pintura em fundo em óxido vermelho, inclusive na parte interna do container. 

 A pintura de segurança do container deverá ser realizada na parte traseira do mesmo e 

deverá ser “disposta na forma cônica”, ou seja, listas inclinadas a partir do centro para a direita 

e para a esquerda em 45º com distância entre as cores equidistantes em 150 mm. Cores preto 

cadilac e “amarelo ouro”. 

Deverá conter no mínimo 20 (vinte) adesivos refletivos, padrão automotivo homologado pelo 

DENATRAN, distribuídos na parte frontal, laterais e traseira do container. 

A estrutura deverá possibilitar utilização de lona para transporte de materiais esvoaçante. A 

fixação da lona deverá ser através de duas barras metálicas sólidas dispostas nas laterais, 

longitudinalmente ao comprimento da caixa, na altura de 1/3 da altura total a partir da base do 

container, contendo também, dispositivo para fixação do tipo “gancho “C” ou pino com cabeça”, 

em todo o perímetro da caixa, inclusive na parte frontal e porta traseira, na mesma altura da 

barra metálica. 

Escada metálica fixa, na posição frontal dianteira lado esquerdo, destinada a facilitar acesso à 

parte superior da caixa. 

Dados adicionais: 

A proponente deverá apresentar a “Certidão de Registro de Empresa” expedida pelo CREA - 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de origem do fabricante. 

Será fornecido documento anexo com o desenho das dimensões e sistema de travamento do 

padrão SMMA. 

Apresentar na análise de documentos, desenho técnico do container com suas dimensões além 

do Layout de pintura de segurança. 
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Fornecer garantia estrutural mínima de 01 ano, inclusive partes móveis. 

O padrão de travamento e auto-travamento do contêiner no equipamento RollOn RollOff, deverá 

atender os padrões e normas técnicas existentes. Na falta desta normatização, atender as 

dimensões e sistemas aplicados conforme os fabricantes GRIMALDI E MULTIFORÇA. Estas 

configurações dos sistemas serão monitoradas pela SMMA durante o processo de fabricação. 

PLATAFORMA PADRÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA ROLL-ON ROLL-OFF 

As caixas estacionárias para operação com o sistema roll-on roll-off deverão ser compatíveis 

para operação com a plataforma padrão conforme planta de detalhes a seguir:
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IV. Especificação do PEV de vidro
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Contêiner para recolhimento de vidro 

I- Material – produzido em polietileno 100% virgem (de baixa ou alta densidade), 

aditivado com estabilizador ultravioleta em nível mínimo de UV8 (8.000 horas, 05 anos em 

condições ambientalmente adversas); 

II- Espessura – paredes com espessura mínima de 7 mm; 

III- Aberturas para os resíduos – duas entradas dispostas em lados opostos com medidas 

aproximadas de 300 mm de altura e 500 mm de largura (+/- 50 cm); 

IV-  Estruturas metálicas – Todas as partes metálicas deverão ter seu processo de 

tratamento especificado, sendo que a empresa fornecedora do equipamento deverá 

apresentar junto com a Nota Fiscal o certificado de qualidade emitido pelo fabricante para o 

lote que será entregue; 

a. * certificado – o tratamento deve ter certificado de durabilidade emitido por entidade 

reconhecida no mercado. 

V- Sistema de abertura de descarga dos resíduos – automático, acionado quando o 

contêiner, após içado,  é apoiado em local fixo e resistente, abrindo a porta inferior. O 

fechamento se dá quando o contêiner içado retorna ao chão e automaticamente a fechadura 

se encaixa; 

VI- Capacidade de carga – 1000 kg; 

a. A capacidade de carga deverá ser comprovada pela emprtesa fornecedora do 

equipamento no momento da entrega, através de laudo ou teste presencial. 

VII- Capacidade volumétrica – 2500 litros; 

VIII- Garantia – 24 meses contra defeitos de fabricação, partes metálicas, móveis e 

desbotamento; 

IX- Cor –verde. 

X- Adesivos – os contêineres deverão ser entregues com adesivos em todos os lados, 

conforme modelos apresentados abaixo. 
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Figura 1 - Modelo de adesivo para contêiner de formato circular. 

 

 

Figura 2 – Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 

 

 

 

 

Figura 3 - Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 
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ANEXO II – Minuta do Termo de cooperação entre o empreendimento e a SMMA 
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MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO OPERACIONAL 

Pelo presente instrumento, ___________________________________________ 

residente/sediado na ________________________________________________________ 

 e inscrito no CPF/CNPJ ________________________ , que pode ser contatado pelo telefone 

____________________ e pelo e-mail __________________________________, neste ato 

representado pelo Sr (a) ________________________________________ , cargo de 

_______________________________ ; e de outro lado a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SMMA, sediada à Rua 14 de Julho, bairro Estreito – Florianópolis, inscrita no CNPJ 

82.511.825/0001-35, representada pelo Sr. Diretor Presidente, celebram o presente TERMO 

DE COOPERAÇÃO OPERACIONAL, sob a forma e condições constantes nas seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a implantação de equipamentos para realização da 

logística de operação de coleta e destino final dos resíduos coletados em empreendimentos 

que geram volume de resíduos acima de 5.000L/coleta. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE 

O presente termo tem por objetivo formalizar a cooperação operacional firmada entre as partes 

visando a realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares provenientes do 

empreendimento citado acima. 

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS RESPONSABILIDADES DO EMPREENDIMENTO 

O EMPREENDIMENTO fica responsável pelas seguintes atividades: 
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1. Realizar a segregação dos resíduos na fonte geradora conforme estabelecido no 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS do empreendimento aprovado 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA; 

2. Adquirir os equipamentos necessários para o acondicionamento dos resíduos, com 

identificação visual (adesivos) e numeração, conforme estabelecido nas Orientações 

Técnicas 01/2022 e 02/2022 e no PGRS do empreendimento aprovado pela SMMA; 

3. Realizar a higienização da área de serviços destinada ao gerenciamento de resíduos; 

4. Avaliar os equipamentos utilizados na operação do empreendimento e sua relação 

com o PGRS aprovado, de forma a realizar os ajustes necessários na fase de revisão 

do PGRS (a cada 4 anos); 

5. Repor os equipamentos quando os anteriores atingirem a vida útil de 5 (cinco) anos, 

observando o PGRS revisado; 

6. Realizar todo e qualquer reparo/manutenção do sistema hidráulico e elétrico das 

caixas estacionárias compactadoras; 

7. O local onde serão instaladas as caixas e a área de manobra deverão possuir piso de 

concreto armado usinado e nivelado, provido de ponto de água e ralo sifonado ligado 

à rede coletora de esgoto próximo ao local, para possibilitar a higienização do local e 

dos equipamentos; 

8. A pavimentação deverá ser projetada para suportar caminhão de 23 toneladas de 

PBT; 

9. O local destinado a instalação das caixas deve estar completamente desobstruído no 

momento da coleta, sob pena de a SMMA não realizar o serviço devido a 

impossibilidade de acessar o espaço; 

10. Disponibilizar os equipamentos adquiridos para que façam parte do circuito de coleta 

da SMMA, podendo as mesmas serem trocadas dentro do rodízio com os demais 

geradores. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA SMMA 

A SMMA fica responsável pelas seguintes atividades: 

1. Realizar a logística de operação de coleta e destino final ambientalmente adequado 

dos resíduos coletados neste local, nos dias e horários  acordados com o 

empreendimento: 
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a. Coleta seletiva de recicláveis secos: no período __________ . 

b. Coleta seletiva de recicláveis orgânicos: no período __________ . 

c. Coleta de resíduos indiferenciados: no período _________ . 

Observação: Casos especiais que necessitarem de horário diferenciado de coleta serão 

discutidos entre a SMMA e o empreendimento. 

2. Substituir os equipamentos, em caso de necessidade, quando não tenham atingido 

a vida útil de 5 (cinco) anos; 

3. Realizar a limpeza, manutenção, ou reparo dos equipamentos (excluído o sistema 

hidráulico das caixas estacionárias compactadoras), em caso de necessidade. 

4. Enviar relatórios de geração de resíduos do empreendimento por tipo de coleta, 

quando solicitado. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA em 03 (três) vias de igual teor. 

PELA SMMA: PELO EMPREENDIMENTO: 

 

 

 

 

 

Fábio Braga 

Secretário de Meio Ambiente 

 

 

Florianópolis, ___ de __________ de 20___. 
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ANEXO III – Declaração de possibilidade de execução de serviço de recolhimento de 

resíduos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
08/09/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3274

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

36 
 

Declaro para os devidos fins, a possibilidade de execução de serviço de recolhimento de 

resíduos sólidos do empreendimento/condomínio ___________________________________, 

Localizado na _____________________________________________, Florianópolis, servindo 

esse documento de anexo ao PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

apresentado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente através do processo n° __________, 

sendo verdadeiras as seguintes informações abaixo: 

 

1. Tipo de resíduo sólido: 

(   ) Recicláveis Secos 

(   ) Recicláveis Orgânicos 

(   ) Rejeitos 

(   ) Outros (Saúde, tóxicos, etc.) ________________________ 

 

2. Equipamentos para acondicionamentos dos resíduos: 

(   ) Contentores plásticos (Conforme lei Municipal 113/2003) 

(   ) Bombonas Plásticas 

(   ) Caixas Estacionárias 

(   ) Outros ____________________ 

 

3. Volume dos equipamentos para acondicionamento dos resíduos: 

___________________________ 

 

 

4. Veículo utilizado para a realização do serviço de recolhimento dos 

resíduos:____________________ 

 

 

 

 

 

 

5. Frequência da coleta: 

(   ) Semanal – Quantidade: __________________ 

(   ) Quinzenal 
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(   ) Mensal 

(   ) Outros 

 

6. Empresa responsável pelo destino 

final:_____________________________________ 

 

7. Destinação final dos resíduos: 

(   ) Reciclagem 

(   ) Compostagem 

(   ) Aterro Sanitário 

(   ) Outros 

 

 

 

Cidade, data. 

 

 

  

__________________________________ 

Assinatura da empresa responsável pelo 

recolhimento dos resíduos sólidos 

__________________________________ 

Assinatura do responsável pelo 

empreendimento 
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Orientação Técnica OT SMMA N° 03/2022 

 

Dispõe sobre a documentação necessária para solicitação de 

Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos para 

loteamentos 

 

1 Objetivo 

A presente orientação técnica tem por objetivo definir a documentação necessária ao 

processo de emissão da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos para 

loteamentos no município de Florianópolis e estabelecer diretrizes para os projetos visando o 

gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no empreendimento até o momento da sua 

disponibilização para a coleta pública municipal. 

 

2 Definições 

Para efeitos desta orientação técnica, serão consideradas as seguintes definições, 

considerando o Código de Obras Municipal (LCM nº 60/2000), a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS (Decreto Municipal n° 17.910/2017): 

2.1 Resíduo sólido: 

− Indiferenciado: resíduo descartado sem segregação na origem; 

− Reciclável orgânico: resíduo descartado segregado na origem, composto por restos de 

frutas e verduras (restos de alimentos), passíveis de serem transformados em produtos ou 

insumos por meio da reciclagem como, por exemplo, a compostagem. 

− Reciclável seco: resíduo descartado segregado na origem, composto por papéis, plásticos, 

vidros, metais, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, visando à produção de insumos 

ou novos produtos por intermédio da reciclagem. 

− Rejeito: Resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

2.2 Coleta seletiva 

Coleta diferenciada de resíduos sólidos recicláveis segregados na origem pelo gerador. 

2.3 Coleta convencional 

Coleta de resíduos sólidos indiferenciados e rejeitos. 

2.4 Loteamento 

Divisão de glebas em lotes destinados à edificação, com aberturas de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias já existentes. 

2.5 Pev de vidro 

Recipiente em polietileno/metal destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos de vidro, 

com capacidade volumétrica de 2.500 a 5.000 litros, devendo ser compatível para coleta e 

elevação com o equipamento tipo guindaste. 
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3 Procedimento para solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos 

Sólidos 

A solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos deve ser feita em uma 

das unidades do Pró-cidadão, pessoalmente ou por intermédio de terceiros (mediante 

procuração) portando CPF e RG. 

Para a abertura do processo, devem constar os seguintes documentos: 

− Formulário padrão preenchido completamente, que pode ser obtido por meio eletrônico1, 

pessoalmente no Pró-Cidadão ou no Anexo I desse documento. 

− Documento de Responsabilidade Técnica emitido pelo órgão de classe do responsável 

técnico pelo dimensionamento da geração de resíduos sólidos; 

− Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados no empreendimento, em 02 

vias; 

− Projeto urbanístico do empreendimento, em 02 vias, contendo: a) vias de acesso ao 

empreendimento; b) largura das vias; c) dimensões do cul-de-sac se houver. 

4 Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados 

O cálculo do volume estimado de resíduos sólidos gerados em loteamentos, que subsidiará a 

definição da área dos depósitos, deverá seguir as fórmulas apresentadas na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Fórmula para cálculo do volume estimado de geração de resíduos sólidos em loteamentos de acordo 
com o tipo de resíduos sólido e modalidade de coleta. 

Geração de resíduos sólidos em loteamentos 

Tipo de resíduo sólido 
(coleta seletiva e convencional) 

Frequência de 
coleta 

Indicador 
Fórmula de 

cálculo (litros) 

Resíduo reciclável seco 01 5,7 V = P x 5,7 

Resíduo reciclável seco 02 2,85 V = P x 2,85 

Resíduo reciclável seco 03 1,90 V = P x 1,90 

Resíduo reciclável seco 06 0,95 V = P x 0,95 

Resíduo indiferenciado/rejeito 02 13,95 V = P x 13,95 

Resíduo indiferenciado/rejeito 03 9,64 V = P x 9,64 

Resíduos indiferenciado/rejeito 06 4,65 V = P x 4,65 

Resíduo reciclável orgânico 02 2,22 V = P x 2,22 

 

Onde: 

P = População usuária da edificação. 

A frequência da coleta seletiva e convencional na rua onde o empreendimento será construído 

pode ser obtida no endereço eletrônico da SMMA2, pelo e-mail: 

viabilidade.smma@pmf.sc.gov.br ou  pelo telefone 3271-6825.   

 

                                                           
1 https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/31_08_2022_13.47.04.4068a258dbdb15e1e3782f74bc5e5cb7.pdf 
 
2 http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&id=260 
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4.1 PEV de vidro 

Acima de 50 unidades habitacionais 

Todos os loteamentos com mais de 50 unidades deverão instalar no mínimo 01 (um) Ponto de 

Entrega Voluntária - PEV para vidros, conforme o modelo adotado pelo Programa Municipal de 

Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros instituída pelo Decreto Municipal nº 15.613/2016. 

4.2 Local para PEV de vidro 

 

I. O Pev de vidro deverá ser instalado na área verde do loteamento; 

II. O Pev de vidro deverá ser locado na planta urbanística do empreendimento; 

III. O container para coleta exclusiva de vidro deverá atender as especificações 

descritas no Anexo I desse documento. 

 

5 Documento de responsabilidade técnica emitido pelo órgão de classe 

É necessário apresentar documento de responsabilidade técnica emitido pelo órgão de 

classe do profissional responsável pelo cálculo do volume dos resíduos sólidos. 

 

6 Solicitação de início da coleta de resíduos sólidos 

Após a finalização da construção do empreendimento, deverá ser solicitado junto à SMMA, 

via Pró Cidadão, o serviço de extensão da coleta de resíduos sólidos ao novo empreendimento, 

com antecedência mínima de 30 dias.   

Para iniciar os serviços de coleta de resíduos será realizada pela SMMA vistoria do 

empreendimento, mediante agendamento, em até 30 dias antes do início dos serviços de coleta, 

de forma a verificar se o mesmo cumpriu integralmente os itens solicitados na certidão de 

viabilidade de coleta de resíduos sólidos. 

Na data da vistoria os equipamentos previstos na Certidão de Viabilidade de Coleta já 

deverão estar disponíveis. Após a verificação e aprovação, a coleta de resíduos sólidos junto 

ao empreendimento será iniciada. 
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ANEXO I – Especificações dos equipamentos 
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I. Especificação do PEV de vidro 

 

Contêiner para recolhimento de vidro 

I-Material – produzido em polietileno 100% virgem (de baixa ou alta densidade), aditivado com 

estabilizador ultravioleta em nível mínimo de UV8 (8.000 horas, 05 anos em condições 

ambientalmente adversas); 

II-Espessura – paredes com espessura mínima de 7 mm; 

III-Aberturas para os resíduos – duas entradas dispostas em lados opostos com medidas 

aproximadas de 300 mm de altura e 500 mm de largura (+/- 50 cm); 

IV-Estruturas metálicas – Todas as partes metálicas deverão ter seu processo de tratamento 

especificado, sendo que a empresa fornecedora do equipamento deverá apresentar junto com 

a Nota Fiscal o certificado de qualidade emitido pelo fabricante para o lote que será entregue; 

a.* certificado – o tratamento deve ter certificado de durabilidade emitido por entidade 

reconhecida no mercado. 

V-Sistema de abertura de descarga dos resíduos – automático, acionado quando o contêiner, 

após içado,  é apoiado em local fixo e resistente, abrindo a porta inferior. O fechamento se dá 

quando o contêiner içado retorna ao chão e automaticamente a fechadura se encaixa; 

VI-Capacidade de carga – 1000 kg; 

a.A capacidade de carga deverá ser comprovada pela empresa fornecedora do equipamento 

no momento da entrega, através de laudo ou teste presencial. 

VII-Capacidade volumétrica – 2500 litros; 

VIII-Garantia – 24 meses contra defeitos de fabricação, partes metálicas, móveis e 

desbotamento; 

IX-Cor –verde. 

X-Adesivos – os contêineres deverão ser entregues com adesivos em todos os lados, conforme 

modelos apresentados abaixo. 
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Figura 1 - Modelo de adesivo para contêiner de formato circular. 

 

 

Figura 2 – Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 

 

 

 

 

Figura 3 - Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 
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Orientação Técnica OT SMMA N° 04/2022 

Dispõe sobre a documentação necessária para 

solicitação de Certidão de Viabilidade de Destinação de 

Resíduos Sólidos para empreendimentos comerciais 

que possuem gerenciamento e transporte próprios ou 

contratados dos resíduos sólidos urbanos 

 

1 Objetivo 

 

A presente orientação técnica tem por objetivo definir a documentação necessária ao 

processo de emissão da Certidão de Viabilidade de Destinação de Resíduos Sólidos para 

empreendimentos comerciais do município de Florianópolis, que possuem gerenciamento e 

transporte próprios ou contratados dos RSU e estabelecer diretrizes para os projetos e 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), visando o gerenciamento 

adequado dos resíduos sólidos no empreendimento até o momento de sua destinação das 03 

frações (rejeito, orgânico e reciclável seco) para o tratamento público municipal. 

 

2 Procedimento para solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos 

Sólidos 

 

A solicitação da Certidão de Viabilidade de Coleta de Resíduos Sólidos deve ser feita em uma 

das unidades do Pró-cidadão, pessoalmente ou por intermédio de terceiros (mediante 

procuração) portando CPF e RG. 

Para a abertura do processo, devem constar os seguintes documentos: 

− Formulário padrão preenchido completamente, que pode ser obtido por meio eletrônico1 ou 

pessoalmente no Pró-Cidadão; 

− Documento de Responsabilidade Técnica emitido pelo órgão de classe do responsável 

técnico pelo dimensionamento da geração de resíduos sólidos e elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 

− Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados no empreendimento, número  

de equipamentos móveis a serem utilizados em 02 vias, conforme definido no item 3;   

− Contrato ou proposta da empresa prestadora de serviço para coleta e transporte dos 

resíduos e comprovação dos equipamentos que realizarão o transporte; 

− Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela 

Fazenda do Município de Florianópolis; 

− A empresa contratada deve apresentar as devidas licenças ambientais que couberem. 

 

                                                           
1 https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/31_08_2022_13.47.04.4068a258dbdb15e1e3782f74bc5e5cb7.pdf 
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3 Memorial de cálculo do volume de resíduos sólidos gerados 

 

O cálculo do volume estimado de resíduos sólidos gerados semanalmente em empreendimento 

comercial, para subsidiar a quantidade e tipos de equipamentos, deverá seguir as fórmulas 

apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1: Fórmula para cálculo do volume estimado de geração de resíduos sólidos em empreendimento 
comercial de acordo com o tipo de resíduos sólido. 

Tipo de resíduo sólido 
(coleta seletiva e 

convencional) 
Índice (n) 

Percentual 
de 

resíduos: 
k1, k2 e k3 

 

Fórmula de cálculo (litros) 

Resíduo reciclável seco* Tabela 2 Tabela 2 V = 7 x n x A x K1 

Resíduo de vidro - - O volume deve ser 

dimensionado pelo 

responsável técnico 

Resíduo indiferenciado/ rejeito Tabela 2 Tabela 2 V = 7 x n x A x K2 

Resíduo reciclável orgânico Tabela 2 Tabela 2 V = 7 x n x A x K3 

 

Onde: 

n = índice extraído da tabela 2. 

*Os resíduos recicláveis secos poderão ser destinados para as Associações de Catadores 

indicadas pela SMMA. 

 

Observação: Os vidros e o EPS (Isopor) deverão ser entregues segregados dos demais 

recicláveis secos. 

 

A = área útil da edificação 

K1 = percentual de recicláveis secos de acordo com o tipo de atividade, conforme tabela 2 

K2 = percentual de rejeitos de acordo com o tipo de atividade, conforme tabela 2. 

K3 = percentual de orgânicos de acordo com o tipo de atividade, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 - Índices de resíduos sólidos gerados em empreendimento comercial 

Tipo de construção 
Classe de 
geração 

Geração de 
resíduos (litro/ 

m²/dia) 

Percentual de cada fração 

Reciclável 
seco 

Rejeito 
Reciclável 
orgânico 

  n K1 K2 K3 
Unidades comerciais      

Escritórios administrativos Normal 0,3 0,7 0,28 0,02 

Lojas em geral Alta 0,7 0,7 0,3 0,02 

Hotelaria      

Apart-hotéis Alta 0,7 * * * 

Hotéis e pensões Muito alta 1 * * * 

Bares e restaurantes      
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Tipo de construção 
Classe de 
geração 

Geração de 
resíduos (litro/ 

m²/dia) 

Percentual de cada fração 

Reciclável 
seco 

Rejeito 
Reciclável 
orgânico 

Bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares 

Muito alta 1 0,4 0,1 
0,5 

Estabelecimentos de ensino      

Colégios e escolas Normal 0,3 0,4 0,45 0,15 

Creches, maternais e jardins 
de infância 

Alta 0,7 0,3 0,56 
0,14 

Unidades de trato de saúde      

Consultórios, ambulatórios e 
enfermarias 

Normal 0,3 0,6 0,38 
0,02 

Farmácias Alta 0,7 0,2 0,76 0,04 

Asilos e Casas de Repouso Normal 0,3 * * * 

Hospitais e Maternidades Muito Alta 1,0 * * * 

Lazer e diversão      

Parqueamento e congêneres      

Garagens fechadas e 
estacionamentos 

Baixa 0,1 0,5 0,49 
0,01 

Outras edificações      

Auditórios Baixa 0,10 0,5 0,49 0,01 

 

* Para dimensionamento da população usuária destes empreendimentos, deverá ser considerado o 
número de quartos/ leitos e utilizar o cálculo para empreendimentos residenciais, apresentado na 
Orientação Técnica 01. 
 
 
Observações: O índice de geração se refere sempre à área útil das unidades. Os empreendimentos com 
atividades mistas e industriais terão o cálculo da produção diária de resíduos sólidos pelo somatório das 
respectivas partes componentes. Nesta tabela não é considerada a geração de resíduos especiais, como 
os perigosos e resíduos de saúde. Para estes, consultar legislação e normas técnicas específicas (ABNT 
e CONAMA). 
 
 

4 Controle da movimentação de resíduos e destinação 

 

● O empreendedor deverá emitir os Manifestos de Transporte de Resíduos de todas as 

cargas que necessitar a destinação final por parte da SGRS/SMMA, pelo sistema do IMA, 

conforme legislação vigente. 

● Para empreendimento cuja frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de resíduos 

(TCRS) for de 3 (três) vezes por semana, a SMMA permitirá 3 (três) descargas semanais 

para a fração de rejeitos e orgânicos, respeitando o limite de quantitativo de resíduos 

previsto no PGRS. 

● Para empreendimento cuja frequência de coleta estipulada na taxa de coleta de resíduos 

(TCRS) for de 6 (seis) vezes por semana, a SMMA disponibilizará 6 (seis) descargas 

semanais para a fração de rejeitos e orgânicos, respeitando o limite de quantitativo de 

resíduos previsto no PGRS. 
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● Os recicláveis secos poderão ser entregues conforme a necessidade do 

empreendimento. 

● Empreendimentos que gerarem acima de 2000 litros de resíduos de vidro por coleta 

podem optar por adquirir um PEV de Vidro, conforme as especificações determinadas 

pelo município e pelo Anexo I, sendo essa coleta realizada pela coleta pública domiciliar. 

● Empreendimentos com comércio de alimentos (bares, restaurantes, lanchonetes e 

similares) deverão contratar empresa devidamente licenciada para destinação e 

tratamento de resíduos recicláveis orgânicos, em consonância com a lei municipal 

10.501/2019, e apresentar a frequência de coleta. 

● No caso de alteração da empresa responsável pelo transporte dos resíduos, deve-se 

informar imediatamente a gerência do CVR – Centro de Valorização de Resíduos, para 

a atualização do novo cadastro. 

 

5 Solicitação de início da destinação de resíduos sólidos 

 

Após a emissão da Certidão de Viabilidade de Destinação de Resíduos Sólidos, será realizada 

pela SMMA vistoria no empreendimento, de forma a verificar se o mesmo cumpriu integralmente 

os itens solicitados na certidão. Após a verificação e aprovação, a destinação dos resíduos 

sólidos do empreendimento nos locais apontados pela SMMA serão permitidos. 

 

6 Relatórios 

 

Para manutenção da autorização para destinação dos resíduos sólidos, o empreendedor deverá 

enviar relatório semestral, com os dados mensais de geração de cada fração de resíduos 

gerenciada no empreendimento, assinado por responsável técnico. 

 

Os prazos para apresentação do relatório semestral devem ser os mesmos prazos 

estabelecidos pelo órgão ambiental de apresentação da Declaração de Movimentação de 

Resíduos – DMR. 

 

Deverão estar anexas ao relatório: as atualizações de cadastro, as CNDs e as licenças 

ambientais da empresa contratada atualizadas. 
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ANEXO I –Especificações dos equipamentos 
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I. Especificação do PEV de vidro 

 

Contêiner para recolhimento de vidro 

I-Material – produzido em polietileno 100% virgem (de baixa ou alta densidade), aditivado com 

estabilizador ultravioleta em nível mínimo de UV8 (8.000 horas, 05 anos em condições 

ambientalmente adversas); 

II-Espessura – paredes com espessura mínima de 7 mm; 

III-Aberturas para os resíduos – duas entradas dispostas em lados opostos com medidas 

aproximadas de 300 mm de altura e 500 mm de largura (+/- 50 cm); 

IV-Estruturas metálicas – Todas as partes metálicas deverão ter seu processo de tratamento 

especificado, sendo que a empresa fornecedora do equipamento deverá apresentar junto com 

a Nota Fiscal o certificado de qualidade emitido pelo fabricante para o lote que será entregue; 

a.* certificado – o tratamento deve ter certificado de durabilidade emitido por entidade 

reconhecida no mercado. 

V-Sistema de abertura de descarga dos resíduos – automático, acionado quando o contêiner, 

após içado,  é apoiado em local fixo e resistente, abrindo a porta inferior. O fechamento se dá 

quando o contêiner içado retorna ao chão e automaticamente a fechadura se encaixa; 

VI-Capacidade de carga – 1000 kg; 

a.A capacidade de carga deverá ser comprovada pela empresa fornecedora do equipamento 

no momento da entrega, através de laudo ou teste presencial. 

VII-Capacidade volumétrica – 2500 litros; 

VIII-Garantia – 24 meses contra defeitos de fabricação, partes metálicas, móveis e 

desbotamento; 

IX-Cor –verde. 

X-Adesivos – os contêineres deverão ser entregues com adesivos em todos os lados, conforme 

modelos apresentados abaixo. 
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Figura 1 - Modelo de adesivo para contêiner de formato circular. 

 

 
Figura 2 – Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 

 
 
 

 
Figura 3 - Modelos de Pev de vidro encontrados no 

mercado nacional. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
08/09/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3274

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 
   

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO 

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES – IGEOF 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 004/2022/PMF/SMDC – A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO, por 

intermédio do INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE FLORIANÓPOLIS, com 

sede na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, sala 1001, Centro, Florianópolis/ SC, em 

conformidade com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações pertinentes e do inciso XXI 

do artigo 37 da Constituição Federal, torna público o presente credenciamento para seleção de propostas, 

por prazo determinado, de pessoas jurídicas da sociedade em geral, interessadas em participar do evento 

intitulado de “1° FEIRÃO DE EMPREGOS INCLUSIVO DE FLORIPA”, que ocorrerá no dia 21 de 

setembro de 2022, das 09h00min às 17h00min, na FUNDAÇÃO SOMAR, na Rua Padre Lourenço 

R. de Andrade, n° 180 – Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC, na oferta, voluntária e gratuita, 

de exposição de produtos ou serviços ofertados pela empresa em favor da comunidade, pessoa com 

deficiência, de Florianópolis e seus munícipes. 

1 - DO OBJETO   

1.1 O objeto do presente é o de receber as empresas interessadas para, de forma individual, voluntária 

e gratuita, participar do evento 1º FEIRÃO DE EMPREGOS INCLUSIVO DE FLORIPA, com a 

finalidade precípua de possibilitar a exposição de os produtos e serviços para jovens e adultos com 

deficiência; 

 

1.2 O prazo de validade do presente credenciamento é determinado, exclusivamente para participação 

no Evento intitulado de “1º FEIRÃO DE EMPREGOS INCLUSIVO DE FLORIPA”, que ocorrerá 

no dia 21 de setembro de 2022, das 09h00min às 17h00min, na Rua Padre Lourenço R. de Andrade, 

n° 180 – Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC, podendo ser transferido ou cancelado/revogado 

a critério da Administração Pública de Florianópolis;  

 

2 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E INSCRIÇÕES 

2.1 Os pedidos de informações e esclarecimentos ao presente Edital, deverão ser encaminhados à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO, através do INSTITUTO DE GERAÇÃO 

DE OPORTUNIDADES DE FLORIANÓPOLIS - IGEOF, por escrito, via protocolo, até o dia 

15/09/2022, de segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00 horas, e/ou através do e-mail: 

igeof@pmf.sc.gov.br, no mesmo prazo;    
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2.2 As inscrições poderão ser apresentadas por e-mail ou por escrito mediante a entrega dos documentos 

obrigatórios para o Instituto de Geração de Oportunidades – IGEOF, com sede na Rua Conselheiro 

Mafra, nº. 656, 10º andar, sala 1001, Centro de Florianópolis, até o dia 15 de  setembro de 2022, das 

13h00 às 18h00 horas; 

 

2.2.1 A referida documentação poderá ser apresentada em envelope lacrado, para efeito de análise pela 

Comissão, sob protocolo, ou por envio de e-mail para igeof@pmf.sc.gov.br. 

3 – CONDIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO  

3.1 Poderão participar deste processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 

Edital;  

 

3.2Os documentos exigidos poderão ser cópias reprográficas sem necessidade de autenticação, ficando 

a critério da administração pública exigir o documento original para conferência, ou fazê-la diretamente 

através da internet; 

 

3.3 Ao protocolar sua inscrição para o credenciamento o interessado aceita e se obriga a cumprir todos 

os termos do presente Edital;  

 

3.7 A inscrição deverá ser protocolada na condição de Pessoa Jurídica; 

 

3.8 A inscrição e a Licença concedida ao participante habilitado são INTRANSFERÍVEIS; 

 

3.9 O proponente deverá informar no ato de inscrição ou até 72 horas ao início do evento os nomes dos 

funcionários que representarão a empresa, no limite de 2 (duas) pessoas, sendo obrigatória a execução 

das atividades propostas, sob pena de cassação da Licença durante o evento, e demais penalidades 

concernentes. 

4 - DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO  
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4.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do certame os interessados que se enquadrem em 

quaisquer das situações a seguir:  

a) Que não atendam a todos os requisitos neste edital;  

b) Impedidos de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Florianópolis ou que tenham 

sido declarados inidôneos, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações 

pertinentes; 

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

5.1 Em decorrência das decisões relacionadas com o presente credenciamento é facultada a 

interposição de IMPUGNAÇÃO ou RECURSO, nos termos regulamentados pela Lei nº 8.666/93, 

alterações, e legislações pertinentes, conforme prazos abaixo: 

 

5.1.1 IMPUGNAÇÃO ao edital, pelo interessado ou por qualquer cidadão, até 3 (três) dias úteis antes 

da data final fixada para a entrega do envelope; 

 

5.1.2 RECURSO, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da publicação do resultado do 

credenciamento, dos seguintes atos:  

a) Do indeferimento do credenciamento;  

b) Da anulação ou revogação do credenciamento; 

c) Do resultado do credenciamento. 

 

5.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo; 

 

5.3. Serão aceitas impugnações e interposição de recursos por escrito, mediante protocolo, em 

documento entregue na Secretaria de Defesa do Cidadão através do Instituto de Geração de 

Oportunidades de Florianópolis - IGEOF, sito na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, Centro, 

Florianópolis/SC, de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 17h00 horas, ou, por meio do endereço 

eletrônico igeof@pmf.sc.gov.br; 

 

5.5 O resultado do(s) recurso(s) que implique em modificações, alterações ou cancelamento(s) do 

credenciamento serão publicados no Diário Oficial. 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO  
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6.1 O requerimento e a documentação deverão ser protocolados na Secretaria de Defesa do Cidadão 

através do IGEOF - Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, sito na Rua Conselheiro 

Mafra, nº 656, 10º andar, Centro, Florianópolis/SC, de segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00 

horas, devendo ser apresentadas com o número da Chamada Pública e o nome do proponente;  

6.2 Habilitação Pessoa Jurídica:  

a) no caso de sociedade comercial, o ato constitutivo, o estatuto ou o contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial onde estiver sediada;  

 

b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

 

c) formulário do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como por exemplo, registro do MEI 

– Microempreendedor Individual. 

 

6.3 Comprovantes de regularidade fiscal:  

a) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

b) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

b) Certidão Negativa de Débito Federal;  

 

7 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES 

7.1 As documentações serão analisadas pela Comissão de Análise e Critérios de Seleção, composta 

pelos servidores da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto de 

Geração de Oportunidades de Florianópolis; 

7.2 Serão credenciados os interessados que se encontrem em situação regular, constatada com a 

apresentação da documentação exigida no item 06 e que atendam a todas as exigências e condições 

previstas neste edital.  

8 – DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS 

8.1 NÃO haverá nenhum aporte financeiro do Município para execução do objeto deste Edital; 
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8.2 O Município disponibilizará para o uso de cada credenciada no dia do evento os seguintes itens: 

a) 1 (uma) tenda 2x2 padrão da Prefeitura de Florianópolis; 

b) 1 (uma) mesa e 2 (duas) cadeiras de plástico modelo padrão da Prefeitura de Florianópolis; 

c) ponto de energia elétrica para uso coletivo; 

8.3 Os eventuais equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras), materiais 

de escritório, higiene e limpeza, entre outros que se fizerem necessários, serão de exclusiva 

responsabilidade de cada proponente, sem qualquer responsabilidade e ônus para a 

municipalidade. 

 

9 - DAS SANÇÕES  

9.1 Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por seu 

credenciamento ou infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes 

sanções, de acordo com a gravidade da falta: 

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis sem 

prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o contratado concorrido diretamente; 

b) Advertência cumulada com reposição de prejuízos quando forem constatadas irregularidades de 

menor gravidade com prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o contratado 

concorrido diretamente;  

c) Em caso de reiteradamente o credenciado descumprir alguma cláusula deste Edital com prejuízo 

para a Administração Municipal, ou quando o credenciado deixar de cumprir as obrigações 

assumidas através de falta grave dolosa ou revestida de má-fé ou quando constatada a inveracidade 

de qualquer das informações ou dos documentos fornecidos, o credenciado incorrerá em reposição 

de prejuízos e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município pelo prazo de até 2 

anos;  

d)As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis; 

e) O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 

não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de 

força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou 

impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.  
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10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O resultado do credenciamento ficará disponível nos autos do processo junto a Secretaria 

Municipal de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto de Geração de Oportunidades de 

Florianópolis e será publicado no Diário Oficial do Município;  

11.2 O credenciamento será deferido mediante a publicação de portaria do Secretário Municipal de 

Defesa do Cidadão; 

10.3 O município de Florianópolis, a qualquer momento, visando o interesse público, poderá 

suspender ou cancelar o presente Chamamento Público e consequentemente o Evento 1º Feirão de 

Oportunidades, sem que isso gere quaisquer direitos aos interessados ou a terceiros;  

10.4 O município de Florianópolis não responderá por quaisquer obrigações assumidas pelo 

credenciado, seja para com os Poderes Públicos, além de quaisquer obrigações de natureza cível, 

tributária, criminal, decorrentes de relações trabalhistas e previdenciárias, acidentário, entre outros;  

10.5 A não participação no evento deverá ser comunicada, por escrito, ao IGEOF no prazo de 72 

(setenta e duas) horas que antecede a data do evento, constando os motivos que impossibilitem o 

cumprimento da oferta e participação; 

10.6 O credenciado assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, 

assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada aos seus serviços e ofertas de emprego e/ou 

cursos, que venham em prejuízo dos interesses do município de Florianópolis; 

10.7 A Administração poderá revogar o chamamento por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar;  

10.8 Todos os participantes do evento, credenciados, agentes públicos e população em geral 

deverão respeitar integralmente os protocolos de segurança sanitária vigentes pelo Decreto 

Municipal e Estadual, sob pena de sanções legais previstas em razão da pandemia do COVID-19; 

10.9 É expressamente vedada a publicidade de qualquer outra informação não atinente às ofertas 

previamente estabelecidas no credenciamento; 

10.10 Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão de Análise composta 

pelos servidores da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão, por intermédio do IGEOF – 

Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis;  

10.13 Constituem Anexos do Presente Edital:  

a) Requerimento de Credenciamento de Edital de Chamada Pública;  
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Milton Donizete Barcellos 

Secretário Municipal de Defesa do Cidadão 

 

 

 

 

Noemi Hilda da Silva Leal 

Superintendente do IGEOF -  Instituto de Geração 
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Estado de Santa Catarina  

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão 

Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis 

 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 

 

A empresa abaixo qualificada requer sua inscrição como credenciado para participar do 

"1° FEIRÃO DE EMPREGOS INCLUSIVO DE FLORIPA", conforme estabelecido pelo 

Edital de Chamada Publica para Credenciamento n° 004/2022/PMF/SMDC, anexando ao 

presente requerimento toda a documentação exigida no Edital e declarando o seguinte: 
 

a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 
 

b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento será informado; 
 

c) conhece os termos do Edital bem assim das informações e condições para o 

cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
 

d) não se enquadra nas situações de impedimentos previstas no Edital, bem como 

não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta 

das Esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com as 

empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados; 
 

e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou 

contratar com órgão ou entidades da Administração Pública conforme prescreve o 

$ 2°, Art. 32, da Lei 8.666/93; 
 

f) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, 

conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal. 

 

g) g) não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos 

contrários às Leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 

5° da Lei n° 12.846 de 1° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. 

 

 

Nome da empresa ou Razão Social: 
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Estado de Santa Catarina  

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão 

Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis 

CNPJ n°: 

Endereço: 

 

Dados do responsável legal da empresa: 

Nome: 

Endereço: 

 

Dados dos funcionários que irão participar do evento (02 funcionários por empresa): 

Nome: 

CPF: 

 

Nome: 

CPF: 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Florianópolis, _______ de _________________ de 2022. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO N. 3619/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o 
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, 
NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos 
veículos relacionados no edital da publicação nº 3619/2022, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data 
indicada no mesmo edital, junto a qualquer unidade 
administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e o número do 
auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura do requerente 
ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a 
representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do 
CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que 
possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos 
fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao 
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível no portal - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos) acompanhado dos seguintes documentos: 
CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da 
data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) 
Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial 
com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o 
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a 
representação (contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o 
proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a 
coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao 
formulário cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e 
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, 
acompanhado de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se 
de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será 
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 
e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A 
indicação do condutor infrator somente será acatada e 
produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente 
preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os 
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documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos 
documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 3620/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por 
escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou 
não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso 
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os 
proprietários dos veículos ou infratores constantes no Edital da 
publicação nº 3620/2022. O pagamento da multa poderá ser 
efetuado com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá 
ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente 
preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no 
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a 
placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da 
CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove 
a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração 
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para 
o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter 
somente 01 (um) auto de infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO N. 3623/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o 
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, 
NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos 
veículos relacionados no edital da publicação nº 3623/2022, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data 
indicada no mesmo edital, junto a qualquer unidade 
administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e o número do 
auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura do requerente 
ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a 
representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do 
CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que 
possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos 
fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao 
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível no portal - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos) acompanhado dos seguintes documentos: 
CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da 
data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) 
Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial 
com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o 
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a 
representação (contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o 
proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a 
coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao 
formulário cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e 
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, 
acompanhado de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se 
de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será 
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 
e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A 
indicação do condutor infrator somente será acatada e 
produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente 
preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os 
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documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos 
documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 3624/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por 
escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou 
não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso 
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os 
proprietários dos veículos ou infratores constantes no Edital da 
publicação nº 3624/2022. O pagamento da multa poderá ser 
efetuado com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá 
ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente 
preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no 
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a 
placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da 
CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove 
a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração 
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para 
o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter 
somente 01 (um) auto de infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO N. 3627/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o 
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, 
NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos 
veículos relacionados no edital da publicação nº 3627/2022, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data 
indicada no mesmo edital, junto a qualquer unidade 
administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e o número do 
auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura do requerente 
ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a 
representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do 
CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que 
possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos 
fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao 
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível no portal - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos) acompanhado dos seguintes documentos: 
CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da 
data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) 
Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial 
com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o 
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a 
representação (contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o 
proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a 
coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao 
formulário cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e 
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, 
acompanhado de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se 
de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será 
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 
e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A 
indicação do condutor infrator somente será acatada e 
produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente 
preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os 
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documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos 
documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 3628/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por 
escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou 
não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso 
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os 
proprietários dos veículos ou infratores constantes no Edital da 
publicação nº 3628/2022. O pagamento da multa poderá ser 
efetuado com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá 
ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente 
preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no 
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a 
placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da 
CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove 
a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração 
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para 
o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter 
somente 01 (um) auto de infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO N. 3630/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o 
estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, 
NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos 
veículos relacionados no edital da publicação nº 3630/2022, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data 
indicada no mesmo edital, junto a qualquer unidade 
administrativa do DETRAN/SC, devendo, para tanto, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e o número do 
auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura do requerente 
ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a 
representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do 
CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que 
possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos 
fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao 
DETRAN/SC, até a data limite prevista neste edital. Para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível no portal - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos) acompanhado dos seguintes documentos: 
CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da 
data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) 
Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial 
com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o 
proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a 
representação (contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o 
proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a 
coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao 
formulário cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e 
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, 
acompanhado de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se 
de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será 
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 
e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A 
indicação do condutor infrator somente será acatada e 
produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente 
preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os 
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documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos 
documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E  
PLANEJAMENTO URBANO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
08/09/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3274

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 3631/2022 - 8001 

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - 
DETRAN/SC, em conformidade com as competências 
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 
e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por 
escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou 
não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso 
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os 
proprietários dos veículos ou infratores constantes no Edital da 
publicação nº 3631/2022. O pagamento da multa poderá ser 
efetuado com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá 
ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente 
preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no 
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a 
placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da 
CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove 
a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração 
quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para 
o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter 
somente 01 (um) auto de infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão 
disponíveis no Portal do Detran/SC - 
https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-
recursos e poderão ser encaminhados, no prazo estabelecido, 
via remessa postal para o endereço do DETRAN, ou entregues 
em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio 
https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-
citrans). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no 
Portal do Detran/SC - 
https://consultas.detrannet.sc.gov.br/Servicos/ConsultaEdital.as
p. O padrão de sequência de identificação dos dados das 
infrações encontrados no portal do Detran é: placa, número do 
auto de infração, data da infração, código da 
infração/desdobramento e data de vencimento da notificação 
(data limite). 

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA 

AUTORIDADE DE TRANSITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E  
PLANEJAMENTO URBANO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
08/09/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3274

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062
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