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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GOVERNO 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DEMONSTRAR E 
AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 
DE 2022 - O Secretário Municipal de Governo, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 82, da Lei 
Orgânica do Município, e o art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 706/2021, publica o presente 
edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no 
local e na data a seguir relacionados: OBJETIVO: 
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022. 
LOCAL: Plenarinho da Câmara Municipal de 
Florianópolis. Rua Anita Garibaldi, nº. 35 Centro. 
DATA: 23 de fevereiro de 2023. HORÁRIO: 14h. 
Desta forma, ficam convidados todos os munícipes 
a participarem dessa Audiência Pública. 
Florianópolis, 23 de Janeiro 2023. Fabio Murilo 
Botelho Secretário Municipal de Governo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 00498/2023, DE 19 DE JANEIRO DE 
2023. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
11.359/2013, nos termos dos artigos 5° ao 11º da 
Lei Complementar nº 483/2014, RESOLVE: Art. 1º - 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, a contar de 
01 de janeiro de 2022, à servidora abaixo 
relacionada: 

MATRÍCULA NOME 
Nº 

PROCESSO 
REFERÊNCI
A ATUAL 

REFERÊNCI
A NOVA 

33008-6 
DANIELE 
DAGORT 

ANGONEZE 
7569/2022 II III 

Art. 2º - Os empregados públicos listados, bem 
como aqueles não contemplados na relação acima 
e cujo direito à progressão seria em agosto de 
2022, conforme aniversário natalício terá o prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação 
dessa Portaria para, se for o caso, recorrer 
administrativamente, nos termos do art. 125 da Lei 
Complementar Municipal nº 063/2003 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de 
Florianópolis). Parágrafo único – O recurso 
devidamente instruído e fundamentado com as 
razões que os recorrentes entenderem cabíveis 
deverá ser protocolizado no Departamento de 
Protocolo da Secretaria Municipal de 
Administração. Art. 3º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 00668/2023, de 30 de janeiro de 
2023. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
11.359/2013 e pelo Decreto nº 11.374/2013, e 
considerando a confirmação da tutela antecipada 
no PROCEDIMENTO COMUM Nº 5000411-
79.2019.8.24.0023, que manteve a disponibilidade 
da servidora ao município do Rio de Janeiro até 
nova manifestação, resolve: CONSIDERAR À 
DISPOSIÇÃO a servidora BATRIZ GUEIROS NUNES, 
matrícula nº 26606-0, ocupante do cargo de 
Médico veterinário, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, para atuar na Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro, com ônus para a origem, mediante 
ressarcimento de remuneração e encargos 
patronais pelo destino, pelo período de 
01/01/2023 a 31/12/2023. EVERSON MENDES, 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00669/2023 de 30 de janeiro de 
2023. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
11.359/2013, com base no Decreto nº 
11.374/2013, considerando o PAE nº 58.777/2022 
do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 
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nos termos da Lei 6999/1982 e da Resolução TSE 
nº 23.523/2017, resolve COLOCAR À DISPOSIÇÃO a 
servidor MARLENE MARIA DA SILVA, matrícula nº 
30945-1, ocupante do cargo de Professora Auxiliar 
IV, lotado na Secretaria Municipal da Educação, 
para atuar no Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, com ônus para a origem, pelo período de 
01/10/2023 a 31/12/2023. EVERSON MENDES, 
Secretário Municipal da AdministraçãoEVERSON 
MENDES - Secretário Municipal da Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
036/SMF/2022 – PMF X COMÉRCIO DE AUTO 
PEÇAS BADU EIRELI - EPP. Objeto: O presente 
termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor 
do Contrato original. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
ACRÉSCIMO: A Cláusula Terceira do Contrato 
original continua subsistindo em todos seus termos 
e condições, modificando-se apenas e tão somente 
o seu valor, que fica aditado, nos seguintes termos: 
Valor inicial do Contrato: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais);Valor do Acréscimo: R$ 
37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), 
que corresponde ao percentual de 25% do valor 
total, conforme segue: Valor do Contrato com o 
Acréscimo: R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete 
mil e quinhentos reais), que corresponde a um 
acréscimo total de 25% ao Contrato original.  Os 
acréscimos têm fundamento no art. 65, § 1º da Lei 
nº 8.666/93 no Parecer nº 
058/SMF/GAB/ASSJUR/2022 da Assessoria Jurídica 
da Secretaria Municipal da Fazenda, na Deliberação 
nº 2513/2022 do Comitê Gestor de Governo e no 
Ofício OE nº 48/FUNREBOM/2022 partes 
integrantes deste aditivo; Número e Modalidade 
da Licitação: Pregão Eletrônico nº 
404/SMA/DSLC/2021; Data da Assinatura: 
24/01/2023; Nome das partes que assinaram: 
Secretaria Municipal da Fazenda - FUNREBOM, o 
Sr. Leandro Domingues, e pela empresa, o Sr. Tiago 
Rafael Wiggers Duarte. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
632/SMF/2019 – PMF X TJ SOLUÇÕES 
INTELIGENTES LTDA - ME. Objeto: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto a renovação do 
Contrato original. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
RENOVAÇÃO: A Cláusula Quinta do Contrato 
original continua subsistindo em todos os seus 
termos e condições, renovando o presente 
Contrato, com o prazo que continua por tempo 
determinado, passando a fluir de 01 de janeiro de 
2023 até 31 de dezembro de 2023, com 

fundamento no artigo 57, inciso II e §2º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, no 
Parecer nº 059/SMF/GAB/ASSJUR/2022 da 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da 
Fazenda, no Ofício OE 55/FUNREBOM/2022 e na 
Deliberação nº 2802/2022 do Comitê Gestor de 
Governo, partes integrantes deste Termo Aditivo; 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico nº 909/SMA/DSLC/2018; Data da 
Assinatura: 25/01/2023; Nome das partes que 
assinaram: Secretaria Municipal da Fazenda, o Sr. 
Leandro Domingues, e pela empresa, o Sr. Julio 
Cesar Albino Pinto Bustos 

SECRETARIA EXECUTIVA DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

PORTARIA 001/SMDECT/2023: O Secretário 
Executivo de Desenvolvimento Econômico Ciência 
e Tecnologia, 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 
736/2023, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora ANA PAULA PACHECO, 
matrícula nº 66322-0, para exercer as funções de 
fiscal do Termo de Convênio nº 2023/0008, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, a Fundação de Ensino e Engenharia 
de Santa Catarina – FEESC e Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, cujo objeto e a execução 
do Projeto de Extensão intitulado "Living LAB 
Florianópolis". Art. 2º Esta portaria entra em vigor 
na data da sua publicação. Florianópolis, 25 de 
janeiro de 2023. Juliano Richter Pires. Secretário 
Executivo de Desenvolvimento Econômico Ciência 
e Tecnologia 

CONTROLADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO 

ERRATA Publicação Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Florianópolis Edição nº 3360, de 13 
de janeiro de 2023, página 06. Onde se lê: 
“CENTRO DE SAÚDE FELIZMED EIRELI – ME CNPJ: 
12.554.791/0001-80” Leia se:  “CENTRO DE SAÚDE 
FELIZMED EIRELI – ME CNPJ: 12.554.791/0006-95” 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 069/SMS/GAB/2023 - 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 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
EXCLUIR a servidora KATIUSCIA GRAZIELA PEREIRA, 
matrícula nº 29.614-7, das funções de fiscal do 
Contrato nº 288/FMS/2005, firmado com o Sr. 
ARIEL DE OLIVEIRA ABREU FILHO, CPF nº 
661.729.429-72 e a Sra. MIRIAM DA SILVA FONTES, 
CPF nº 521.195.309-63, vinculado a Dispensa de 
Licitação nº 382/2005 e cujo objeto é a locação de 
imóvel destinado ao funcionamento do CAPS AD. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 27 de janeiro de 2023. 
Humberto do João dos Santos Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/No 00024/2023 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei no 5344/98, o 
Decreto no 441/98 e a Portaria SMS/GAB/No 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor PAULO 
SERGIO FERNANDES, matrícula No 65775-1, 
ocupante do cargo de 1010-ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
03/01/2023. Florianópolis, 27 de janeiro de 2023. 
CRISTINA PIRES PAULUCI SECRETÁRIA MUNICPAL 
DE SAÚDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/SMS/2023. 
Objeto: Contratação de empresa, para 
fornecimento de ração para cães, gatos e cavalos, 
adultos, idosos e filhotes, areia sanitária e 
granulado higiênico para gatos a serem utilizadas 
no canil municipal para os animais tutelados pela 
Prefeitura de Florianópolis/SC; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 565/SMA/SUPLC/2022; 
Contratada: CLEBER C. DE SOUZA EIRELI – EPP; 
Valor: O valor global estimado da presente ATA é 
de R$ 249.598,00 (duzentos e quarenta e nove mil 
quinhentos e noventa e oito reais); 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: Órgão: 24.00/24.01; 
Função/Subfunção: 04.122.0102; Fonte de 
Recurso: 0080: R$ 249.598,00; Projeto/Atividade: 

2.043; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Data de 
Assinatura: 29/12/2022; Nome das partes que 
assinaram: Pela Secretaria Municipal de Saúde, o 
Secretario Adjunto o Sr. Humberto João dos 
Santos, e pela empresa, o Sr. Cleber Carminati de 
Souza. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/SMS/2023. 
Objeto: Contratação de empresa, para 
fornecimento de ração para cães, gatos e cavalos, 
adultos, idosos e filhotes, areia sanitária e 
granulado higiênico para gatos a serem utilizadas 
no canil municipal para os animais tutelados pela 
Prefeitura de Florianópolis/SC; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 565/SMA/SUPLC/2022; 
Contratada: JANAINA SARETO VOLPI – ME; Valor: 
O valor global estimado da presente ATA é de R$ 
38.165,40 (trinta e oito mil cento e sessenta e cinco 
reais e quarenta 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: Órgão: 24.00/24.01; Função/Subfunção: 
04.122.0102; Fonte de Recurso: 0080: R$ 
38.165,40; Projeto/Atividade: 2.043; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30; Data de Assinatura: 
30/01/2023; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Saúde, o Secretario 
Adjunto o Sr. Humberto João dos Santos, e pela 
empresa, a Sra. Janaina Sareto Volpi. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA N.º 051/2023 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o previsto no Edital nº 025/2022, 
Resolve: Art. 1o Homologar o resultado final do 
Processo Seletivo de Designação e Ampliação de 
Jornada (Portaria TIN) para os membros do 
Magistério, efetivos no Grupo Ocupacional 
Docente do Magistério Público Municipal, lotados 
na Secretaria Municipal de Educação – Edital nº 
025/2022, conforme Anexo desta Portaria. Art. 2º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 20 de janeiro de 2023. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. (CONSULTAR ANEXO AO 
FINAL DESTA EDIÇÃO) 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 047/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: CEAFIS – Centro De Apoio à 
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Formação Integral Do Ser. Objeto:  O presente 
termo aditivo consiste na alteração do valor da 
parceria e das despesas, mediante atualização 
financeira com a aplicação de diferença de índice 
de reajuste com mais 2,96912% sobre a mão de 
obra do valor anual dos repasses de 2022, o que 
representa um impacto financeiro total de R$ 
8.676,20 (oito mil e seiscentos e setenta e seis reais 
e vinte centavos), sobre o valor atualizado da 
parceria na subvenção, conforme Deliberação n. 
2115/2022, do Comitê Gestor e Parecer PTEC 
90/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos e Parecer Jurídico n. 
2046/2022/SME/ASSJUD/PMF, partes integrantes 
deste processo. Assim, com a aplicação da 
diferença do reajuste, o Município transferirá à 
Instituição o valor total de até R$ 
394.537,81(trezentos e noventa e quatro mil e 
quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e um 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação que deverá 
ser incluído na Plataforma de Gestão de Parcerias 
para 2022/2023. Data da Assinatura: 02/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Anderson Panato Guedes, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 018/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Sociedade Espírita De 
Recuperação, Trabalho E Educação – SERTE. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração do valor da parceria e das despesas, 
mediante atualização financeira com a aplicação de 
diferença de índice de reajuste com mais 2,96912% 
sobre a mão de obra do valor anual dos repasses 
de 2022, o que representa um impacto financeiro 
total de R$ 47.793,49 (quarenta e sete mil e 
setecentos e noventa e três reais e quarenta e 
nove centavos), sobre o valor atualizado da 
parceria na subvenção, conforme Deliberação n. 
2676/2022, Comitê Gestor, Parecer PTEC 
122/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos e Parecer Jurídico n. 
2048/2022/SME/ASSJUD/PMF, partes integrantes 
deste processo. Assim, com a aplicação da 
diferença do reajuste, o Município transferirá à 
Instituição o valor total de até R$ 1.943.606,72 (um 
milhão e novecentos e quarenta e três mil e seis 
reais e setenta e dois centavos), para R$ 
1.991.400,21 (um milhão e novecentos e noventa e 
um mil e quatrocentos reais e vinte e um 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação que deverá 
ser incluído na Plataforma de Gestão de Parcerias 
para 2022/2023. Data da assinatura 02/01/2023. 

Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Lenir Wolter, pela instituição.  

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 021/PMF/SME/2021 – 
Instituição Parceira: AFLODEF – Associação 
Florianopolitana De Deficientes Físicos. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos.  A instituição atenderá 
15(quinze) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 286.910,85 (duzentos e oitenta e seis mil e 
novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), 
de acordo com o cronograma de desembolso e 
com o plano de aplicação previsto no plano de 
trabalho aprovado para 2023. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estipuladas na 
Parceria principal, que não tenham sido alteradas 
por este documento. Data da Assinatura: 
23/01/2023. Assinaturas: Maurício Fernandes 
Pereira, pela Prefeitura e Jucileni da Paixão Moraes 
Homem, pela instituição.  

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 022/PMF/SME/2021 – 
Instituição Parceira: SEEDE – Seara Espírita 
Entreposto Da Fé. Objeto: O presente termo 
aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA 
– DO VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, 
mediante aprovação do Plano de Trabalho de 2023, 
pelo Parecer Técnico da Gerência de Educação de 
Jovens e Adultos na Plataforma de Gestão de 
Parcerias da Prefeitura de Florianópolis (Sistema 
Bússola), Parecer jurídico adicionado na mesma 
plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
160(cento e sessenta) crianças e adolescentes, 
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mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 579.190,00 (quinhentos e 
setenta e nove mil e cento e noventa reais), de 
acordo com o cronograma de desembolso e com o 
plano de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 23/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Zeferino Pedro Sachet, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 023/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Ação Social Coloninha. Objeto: 
O presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos.  A instituição atenderá 
70 (setenta) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 235.433,05 (duzentos e trinta e cinco mil e 
quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos),  
de acordo com o cronograma de desembolso e 
com o plano de aplicação previsto no plano de 
trabalho aprovado para 2023. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estipuladas na 
Parceria principal, que não tenham sido alteradas 
por este documento. Data da Assinatura: 
23/01/2023. Assinaturas: Maurício Fernandes 
Pereira, pela Prefeitura e Rosana De Andrade 
Pereira, pela instituição.  

 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 024/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, 
EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GENTE AMIGA. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 

Técnico da Gerência de Educação de Jovens e 
Adultos na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
90(noventa) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 320.698,23 (trezentos e vinte mil e 
seiscentos e noventa e oito reais e vinte e três 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 23/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Lilian Abdalla 
Alves, pela instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 025/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: CEVAHUMOS – Centro de 
Valorização Humana, Moral e Social. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos.  A instituição atenderá 
110(cento e dez) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 401.718,61(quatrocentos e 
um mil e setecentos e dezoito reais e sessenta e 
um centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
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sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Valmor 
Raimundo Machado, pela instituição. 

EXTRATO DO 5º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 026/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Ação Social Missão. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos.  A instituição atenderá 
10 (dez) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 32.779,02 (trinta e dois mil e setecentos e 
setenta e nove reais e dois centavos), de acordo 
com o cronograma de desembolso e com o plano 
de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 20/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Alessandro Balbi Abreu, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 030/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Assistência Social São Luiz. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Gerência de Educação de Jovens e 
Adultos na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
100 (cem) crianças e adolescentes, mantendo a 

mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 331.980,53 (trezentos e trinta e um mil e 
novecentos e oitenta reais e cinqüenta e três 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Alvício Lino 
Thiesen, pela instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 036/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: AEBAS – Associação Evangélica 
Beneficente De Assistência Social. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
110(cento e dez) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 400.776,32 (quatrocentos mil 
e setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Carlos Otávio 
Scheidt, pela instituição. 

EXTRATO 5º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 038/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: CEIFA – Centro De Integração 
Familiar.  Objeto: O presente termo aditivo 
consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO 
VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante 
aprovação do Plano de Trabalho de 2023, pelo 
Parecer Técnico da Gerência de Educação de 
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Jovens e Adultos na Plataforma de Gestão de 
Parcerias da Prefeitura de Florianópolis (Sistema 
Bússola), Parecer jurídico adicionado na mesma 
plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
50(cinquenta) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 110.823,95 (cento e dez mil e oitocentos e 
vinte e três reais e noventa e cinco centavos), de 
acordo com o cronograma de desembolso e com o 
plano de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 20/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Anderson Sauerbier, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 039/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Associação Promocional do 
Menor Trabalhador (PROMENOR). Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
130(cento e trinta) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 476.124,68 (quatrocentos e 
setenta e seis mil e cento e vinte e quatro reais e 
sessenta e oito centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 

Data da Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Paulo 
Teixeira do Valle Pereira, pela instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 040/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Obras De Assistência Social 
Dom Orione De Capoeiras. Objeto: O presente 
termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA 
OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E DAS 
DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
140(cento e quarenta) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 511.048,96 (quinhentos e 
onze mil e quarenta e oito reais e noventa e seis 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e José do 
Nascimento Ferreira Da Silva, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 041/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Associação Casa São José. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Gerência de Educação de Jovens e 
Adultos na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
190(cento e noventa) crianças e adolescentes, 
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mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 734.937,35 (setecentos e 
trinta e quatro mil e novecentos e trinta e sete 
reais e trinta e cinco centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. . Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Rivaldo Vieira, pela instituição. 

EXTRATO DO 5º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 042/PMF/SME/2021: 
Instituição Parceira: Fundação Vidal Ramos. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Gerência de Educação de Jovens e 
Adultos na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
110(cento e dez) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 389.782,61 (trezentos e 
oitenta e nove mil e setecentos e oitenta e dois 
reais e sessenta e um centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Celso 
Francisco Ramos Fonseca, pela instituição. 

EXTRATO DO 5º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 044/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Associação De Pais E Amigos 
Da Criança E Adolescente Do Morro Das Pedras 
(APAM). Objeto: O presente termo aditivo consiste 
na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Gerência de Educação de Jovens e 

Adultos na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
85(oitenta e cinco) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 188.850,18 (cento e oitenta e 
oito mil e oitocentos e cinquenta reais e dezoito 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Edson Luiz 
Ferreira, pela instituição. 

EXTRATO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 045/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Centro De Educação E 
Evangelização Popular – CEDEP. Objeto: O presente 
termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA 
OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E DAS 
DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
300(trezentas) crianças e adolescentes, mantendo 
a mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 1.100.998,52(um milhão, cem mil e 
novecentos e cinqüenta e oito reais e cinquenta e 
dois centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
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Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Maria 
Argentina Bastos Schlemper, pela instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 046/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Florianópolis – APAE. Objeto: 
O presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
300(trezentas) crianças e adolescentes, mantendo 
a mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 1.062.384,34 (um milhão e sessenta e dois 
mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e 
quatro centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Ricardo De 
Souza Mendonça, pela instituição. 

EXTRATO DO 9º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 047/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: CEAFIS – Centro De Apoio à 
Formação Integral Do Ser. Objeto: O presente 
termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA 
OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E DAS 
DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 

130(cento e trinta) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 473.997,72(quatrocentos e 
setenta e três mil e novecentos e noventa e sete 
reais e setenta e dois centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Anderson Panato Guedes, pela instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 048/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: ACIC – Associação Catarinense 
Para Integração Do Cego. Objeto: O presente 
termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA 
OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E DAS 
DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
137(cento e trinta) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 313.431,14 (trezentos e treze 
mil e quatrocentos e trinta e um reais e quatorze 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Henrique Sales 
Rosica, pela instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 049/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA 
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MORRO 
DO MOCOTÓ (ACAM). Objeto: O presente termo 
aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA 
– DO VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, 
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mediante aprovação do Plano de Trabalho de 2023, 
pelo Parecer Técnico da Gerência de Educação de 
Jovens e Adultos na Plataforma de Gestão de 
Parcerias da Prefeitura de Florianópolis (Sistema 
Bússola), Parecer jurídico adicionado na mesma 
plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos.  A instituição atenderá 
190(cento e noventa) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 676.995,22 (seiscentos e 
setenta e seis mil e novecentos e noventa e cinco 
reais e vinte e dois centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
CLÁUDIO RAMOS FLORIANI JÚNIOR, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 050/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Associação de Surdos da 
Grande Florianópolis – ASGF. Objeto: O presente 
termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA 
OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E DAS 
DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
45(quarenta e cinco) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 147.080,09 (cento e quarenta 
e sete mil e oitenta reais e nove centavos), de 
acordo com o cronograma de desembolso e com o 
plano de aplicação previsto no plano de trabalho 

aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 27/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Sandra Lúcia Amorim, pela instituição. 

EXTRATO DO 5º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 051/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Conselho de Moradores do 
Saco Grande (COMOSG). Objeto: O presente termo 
aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA 
– DO VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, 
mediante aprovação do Plano de Trabalho de 2023, 
pelo Parecer Técnico da Gerência de Educação de 
Jovens e Adultos na Plataforma de Gestão de 
Parcerias da Prefeitura de Florianópolis (Sistema 
Bússola), Parecer jurídico adicionado na mesma 
plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
250(duzentos e cinquenta) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 830.026,80 (oitocentos e 
trinta mil e vinte e seis reais e oitenta centavos) de 
acordo com o cronograma de desembolso e com o 
plano de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 23/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Rosângela Amorim dos Anjos, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 052/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: AFLODEF – ASSOCIAÇÃO 
FLORIANOPOLITANA DE DEFICIENTES FÍSICOS. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Gerência de Educação de Jovens e 
Adultos na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
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n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
18(dezoito) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 37.352,93 (trinta e sete mil e trezentos e 
cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), 
de acordo com o cronograma de desembolso e 
com o plano de aplicação previsto no plano de 
trabalho aprovado para 2023. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estipuladas na 
Parceria principal, que não tenham sido alteradas 
por este documento. Data da Assinatura: 
23/01/2023. Assinaturas: Maurício Fernandes 
Pereira, pela Prefeitura e Jucileni da Paixão Moraes 
Homem, pela instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 053/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Conselho Comunitário da 
Coloninha. Objeto: O presente termo aditivo 
consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO 
VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante 
aprovação do Plano de Trabalho de 2023, pelo 
Parecer Técnico da Gerência de Educação de 
Jovens e Adultos na Plataforma de Gestão de 
Parcerias da Prefeitura de Florianópolis (Sistema 
Bússola), Parecer jurídico adicionado na mesma 
plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
50(cinquenta) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 159.454,45 (cento e cinqüenta e nove mil e 
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 23/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Rodrigo Menezes Cassidori, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 055/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Casa da Criança Morro da 
Penitenciária. Objeto: O presente termo aditivo 

consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO 
VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante 
aprovação do Plano de Trabalho de 2023, pelo 
Parecer Técnico da Gerência de Educação de 
Jovens e Adultos na Plataforma de Gestão de 
Parcerias da Prefeitura de Florianópolis (Sistema 
Bússola), Parecer jurídico adicionado na mesma 
plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
148(cento e quarenta e oito) crianças e 
adolescentes, mantendo a mesma meta de 2022. 
Assim, com a aplicação do reajuste/reequilíbrio, na 
meta pretendida o Município transferirá, à 
Instituição, o valor total de até R$ 560.967,34 
(quinhentos e sessenta mil e novecentos e sessenta 
e sete reais e trinta e quatro centavos), de acordo 
com o cronograma de desembolso e com o plano 
de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 20/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Rivaldo Vieira, pela instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 056/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: OSCOPAC – Obras Sociais da 
Comunidade Paroquial de Coqueiros. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
16(dezesseis) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 57.515,96 (cinquenta e sete mil e 
quinhentos e quinze reais e noventa e seis 
centavos), de acordo com o cronograma de 
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desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 20/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Regina Maria 
Floriani Petry, pela instituição. 

EXTRATO DO 9º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 018/PMF/SME/2021- 
Instituição Parceira: Sociedade Espírita de 
Recuperação, Trabalho e Educação – SERTE. 
Objeto: O presente termo aditivo consiste na 
alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Diretoria de Educação Infantil na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
240(duzentos e quarenta) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 2.392.468,21 (dois milhões e 
trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos e 
sessenta e oito reais e vinte e um centavos), de 
acordo com o cronograma de desembolso e com o 
plano de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 24/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Lenir Wolter, pela instituição. 

EXTRATO DO 9º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 019/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Conselho Comunitário da 
Coloninha. Objeto: O presente termo aditivo 
consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO 
VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante 
aprovação do Plano de Trabalho de 2023, pelo 
Parecer Técnico da Diretoria de Educação Infantil 
na Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura 
de Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 

213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
120(cento e vinte) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 915.304,90 (novecentos e 
quinze mil e trezentos e quatro reais e noventa 
centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 26/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Rodrigo 
Menezes Cassidori, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 020/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Creche Vó Inácia. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Educação Infantil na Plataforma de 
Gestão de Parcerias da Prefeitura de Florianópolis 
(Sistema Bússola), Parecer jurídico adicionado na 
mesma plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
75(setenta e cinco) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 681.313,24 (seiscentos e 
oitenta e um mil e trezentos e treze reais e vinte e 
quatro centavos), de acordo com o cronograma de 
desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 24/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Pedro 
Carbonera, pela instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 027/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Creche São Francisco. Objeto: 
O presente termo aditivo consiste na alteração da 
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CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Educação Infantil na Plataforma de 
Gestão de Parcerias da Prefeitura de Florianópolis 
(Sistema Bússola), Parecer jurídico adicionado na 
mesma plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
115(cento e quinze) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 1.039.164,63(um milhão e 
trinta e nove mil e cento e sessenta e quatro reais 
e sessenta e três centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 24/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Rivaldo Vieira, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 028/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: SEEDE – Seara Espírita 
Entreposto Da Fé. Objeto: O presente termo 
aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA 
– DO VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, 
mediante aprovação do Plano de Trabalho de 2023, 
pelo Parecer Técnico da Diretoria de Educação 
Infantil na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
200(duzentas) crianças e adolescentes, mantendo 
a mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 1.773.449,02 (um milhão e setecentos e 
setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e 
nove reais e dois centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 

para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 26/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Zeferino Pedro Sachet, pela instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 029/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Conselho Comunitário do Saco 
Dos Limões – Centro de Educação Infantil Nossa 
Senhora da Boa Viagem. Objeto: O presente termo 
aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA 
– DO VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, 
mediante aprovação do Plano de Trabalho de 2023, 
pelo Parecer Técnico da Diretoria de Educação 
Infantil na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
185(cento e oitenta e cinco) crianças e 
adolescentes, mantendo a mesma meta de 2022. 
Assim, com a aplicação do reajuste/reequilíbrio, na 
meta pretendida o Município transferirá, à 
Instituição, o valor total de até R$ 1.314.382,28 
(um milhão e trezentos e quatorze mil e trezentos 
e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), de 
acordo com o cronograma de desembolso e com o 
plano de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 24/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Érico Lúcio Torres Pereira, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 031/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Associação Lar Recanto do 
Carinho. Objeto: O presente termo aditivo consiste 
na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA 
PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante aprovação 
do Plano de Trabalho de 2023, pelo Parecer 
Técnico da Diretoria de Educação Infantil na 
Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura de 
Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
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2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
50(cinquenta) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 422.907,31 (quatrocentos e vinte e dois mil 
e novecentos e sete reais e trinta e um centavos), 
de acordo com o cronograma de desembolso e 
com o plano de aplicação previsto no plano de 
trabalho aprovado para 2023. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estipuladas na 
Parceria principal, que não tenham sido alteradas 
por este documento. Data da Assinatura: 
26/01/2023. Assinaturas: Maurício Fernandes 
Pereira, pela Prefeitura e Regina Iara Regis Dittrich, 
pela instituição. 

EXTRATO DO 11º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 032/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Conselho Comunitário da 
Costeira do Pirajubaé. Objeto: O presente termo 
aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA 
– DO VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, 
mediante aprovação do Plano de Trabalho de 2023, 
pelo Parecer Técnico da Diretoria de Educação 
Infantil na Plataforma de Gestão de Parcerias da 
Prefeitura de Florianópolis (Sistema Bússola), 
Parecer jurídico adicionado na mesma plataforma, 
e atualização financeira com a aplicação de 
reajuste de 20,14%, sobre todo o valor atualizado 
da parceria, conforme Processo I 006668/2022, 
Parecer n. 213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações 
n. 2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
84(oitenta e quatro) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 734.629,73 (setecentos e 
trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais 
e setenta e três centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 26/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Andreia Regina de Andrade Bernardo, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 033/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: ASMOPE – Associação de 
Moradores da Lagoa do Peri. Objeto: O presente 

termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA 
OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E DAS 
DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Educação Infantil na Plataforma de 
Gestão de Parcerias da Prefeitura de Florianópolis 
(Sistema Bússola), Parecer jurídico adicionado na 
mesma plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
65(sessenta e cinco) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 576.340,33 (quinhentos e 
setenta e seis mil e trezentos e quarenta reais e 
trinta e três centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 24/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e 
Zoraia Vargas Guimarães, pela instituição. 

EXTRATO DO 8º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 035/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Fundação Hermon – Centro de 
Educação Infantil Morro da Caixa. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Educação Infantil na Plataforma de 
Gestão de Parcerias da Prefeitura de Florianópolis 
(Sistema Bússola), Parecer jurídico adicionado na 
mesma plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
80(oitenta) crianças e adolescentes, mantendo a 
mesma meta de 2022. Assim, com a aplicação do 
reajuste/reequilíbrio, na meta pretendida o 
Município transferirá, à Instituição, o valor total de 
até R$ 772.932,98 (setecentos e setenta e dois mil 
e novecentos e trinta e dois reais e noventa e oito 
centavos), de acordo com o cronograma de 
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desembolso e com o plano de aplicação previsto no 
plano de trabalho aprovado para 2023. Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estipuladas na Parceria principal, que não tenham 
sido alteradas por este documento. Data da 
Assinatura: 26/01/2023. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Renato Reis 
Odebrecht, pela instituição. 

EXTRATO DO 7º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 037/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Sociedade Divina Providência – 
“C.E.I. Nossa Senhora do Mont Serrat. Objeto: O 
presente termo aditivo consiste na alteração da 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DA PARCERIA E 
DAS DESPESAS, mediante aprovação do Plano de 
Trabalho de 2023, pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Educação Infantil na Plataforma de 
Gestão de Parcerias da Prefeitura de Florianópolis 
(Sistema Bússola), Parecer jurídico adicionado na 
mesma plataforma, e atualização financeira com a 
aplicação de reajuste de 20,14%, sobre todo o valor 
atualizado da parceria, conforme Processo I 
006668/2022, Parecer n. 
213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
87(oitenta e sete) crianças e adolescentes, 
mantendo a mesma meta de 2022. Assim, com a 
aplicação do reajuste/reequilíbrio, na meta 
pretendida o Município transferirá, à Instituição, o 
valor total de até R$ 820.779,00 (oitocentos e vinte 
mil e setecentos e setenta e nove reais), de acordo 
com o cronograma de desembolso e com o plano 
de aplicação previsto no plano de trabalho 
aprovado para 2023. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estipuladas na Parceria 
principal, que não tenham sido alteradas por este 
documento. Data da Assinatura: 24/01/2023. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Adelaide Marcelino Pereira, pela 
instituição. 

EXTRATO DO 10º ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 043/PMF/SME/2021 - 
Instituição Parceira: Irmandade Do Divino Espírito 
Santo – IDES. Objeto: O presente termo aditivo 
consiste na alteração da CLÁUSULA OITAVA – DO 
VALOR DA PARCERIA E DAS DESPESAS, mediante 
aprovação do Plano de Trabalho de 2023, pelo 
Parecer Técnico da Diretoria de Educação Infantil 
na Plataforma de Gestão de Parcerias da Prefeitura 
de Florianópolis (Sistema Bússola), Parecer jurídico 
adicionado na mesma plataforma, e atualização 
financeira com a aplicação de reajuste de 20,14%, 
sobre todo o valor atualizado da parceria, 
conforme Processo I 006668/2022, Parecer n. 

213/PGM/SUBSIJUD/2022, Deliberações n. 
2249.B/2022 e 2116/2022, do Comitê Gestor e 
PTEC 113/GAPRE/GG/REPAC/2022, da Comissão de 
Repactuação de Contratos. A instituição atenderá 
395 (trezentos e noventa e cinco) crianças e 
adolescentes, mantendo a mesma meta de 2022. 
Assim, com a aplicação do reajuste/reequilíbrio, na 
meta pretendida o Município transferirá, à 
Instituição, o valor total de até R$ 3.205.600,35 
(três milhões e duzentos e cinco mil e seiscentos 
reais e trinta e cinco centavos), de acordo com o 
cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação previsto no plano de trabalho aprovado 
para 2023. Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estipuladas na Parceria principal, que 
não tenham sido alteradas por este documento. 
Data da Assinatura: 24/01/2023. Assinaturas: 
Maurício Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Paulo 
Teixeira Do Valle Pereira, pela instituição. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E 

INFRAESTRUTURA 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 
771/SMI/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA E A EMPRESA 
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO LTDA. Objeto: O presente Termo 
de Apostilamento tem por objeto a inclusão de 
Dotação Orçamentária na Cláusula Sexta do 
Contrato original.CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE 
LÊ:“CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO;  Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa do presente Contrato, mais 
especificamente das seguintes dotações 
orçamentárias: Órgão e Unidade Orçamentária: 
20.01 – Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
Funcional: 15.451.0105 – Infra-estrutura Urbana / 
15.451.0111 – Infra-Estrutura Urbana; Atividade: 
4.360 – Programa de Apoio a Convênios / 1.340 – 
Elaboração de Projetos; Elemento de Despesa: 
4.4.90.51–Obras e Instalações e na Fonte de 
Recursos: 402 / 080. Órgão e Unidade 
Orçamentária: 46.01 – Gabinete do Prefeito; 
Funcional: 15.451.0112 – Infra-Estrutura Urbana; 
Atividade: 2.534 – Contribuição p/ Custeio Serv. 
Iluminada Pública – COSIP; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ e na 
Fonte de Recursos: 60”;LEIA-SE: 
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“CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa do presente Contrato, mais 
especificamente das seguintes dotações 
orçamentárias: Órgão e Unidade Orçamentária: 
20.01 – Secretaria Municipal de Transporte e 
Infraestrutura; Funcional: 15.451.0105 – Infra-
estrutura Urbana / 15.451.0111 – Infra-Estrutura 
Urbana; Atividade: 4.360 – Programa de Apoio a 
Convênios / 1.340 – Elaboração de Projetos / 2.498 
– Programa de Apoio Administrativo; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações e na 
Fonte de Recursos: 402 / 080 / 5500.Órgão e 
Unidade Orçamentária: 46.01 – Gabinete do 
Prefeito; Funcional: 15.451.0112 – Infra-Estrutura 
Urbana; Atividade: 2.534 – Contribuição p/ Custeio 
Serv. Iluminada Pública – COSIP; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
PJ e na Fonte de Recursos: 60; CLÁUSULA TERCEIRA 
– DA FUNDAMENTAÇÃO:O presente Termo de 
Apostilamento substitui o aditamento contratual, 
em conformidade têm fundamento no art. 65, §8º 
da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, na Lei 
Complementar nº 736 de 02 de Janeiro de 2023, no 
Ofício OE nº 13/SMI/GAB/ADITIVOS/2023 e no 
Parecer Jurídico nº 06/PGM/GAB/2023, partes 
integrantes deste Apostilamento; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 
242/SMA/DSLC/2021; Data de Assinatura: 
30/01/2023; Nome da parte que assina: Pela 
Secretaria Municipal de Transportes e 
Infraestrutura, o Sr. Valter José Gallina. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/SMTI/2023; 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução da restauração da Avenida Max Schramm 
– Estreito, conforme serviços abaixo especificados: 

LOTE 01 Serviços na pista de rolamento 

Modalidade de Licitação: Processo de 
Concorrência nº 483/SMA/SUPLC/2022; 
Contratado: SETEP CONSTRUÇÕES LTDA; Valor: O 
valor do presente Contrato a preços iniciais é de R$ 
5.737.465,69(cinco milhões setecentos e trinta e 
sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta e nove centavos); Vigência: O início das 
obras e serviços deverá se dar após a assinatura do 
Contrato e o recebimento formal da Ordem de 
Serviço; 7.2. O prazo de vigência do Contrato será 
de 350 (trezentos e cinquenta) dias, a contar da 
data de assinatura do referido instrumento, 
podendo ser prorrogado conforme o artigo 57 da 
Lei nº 8.666/93; 7.3. O prazo de execução será de 
270 (duzentos e setenta) dias, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro anexo ao edital, a 
contar da data de recebimento da Ordem de 
Serviço, devidamente emitida pela CONTRATANTE; 
Dotação: Órgão/Unidade: 20.01; Funcional: 

15.451.0107 – Infra-Estrutura Urbana; Projeto: 
4.360 - Programa de Apoio a Convênios; Elemento 
de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações e pela 
Fonte de Recursos: 420; Data de Assinatura: 
13/01/2023; Assinaturas: Secretaria Municipal de 
Transportes e Infraestrutura; Sr. Valter José Gallina, 
e pela empresa: por procuração o Sr. Antonio 
Rafael Isidoro Netto. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 006/SEMAS/2023 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis e 
pelos Decretos Municipais 19.258/2018 e 
21.966/2020, RESOLVE: Art. 1º Designar a 
servidora Josiane Duarte da Silva, matrícula nº 
14.315-4, para a função de Gestora da parceria 
firmada por meio do Termo de Fomento 
153/PMF/SEMAS/FMDCA/2022 (D.O.E.M. 3365, de 
20 de janeiro de 2023),  o qual tem por objeto a 
execução do projeto  GAAP – Grupo de Apoio à 
Adoção em Pauta, aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
em virtude do Edital de Chamamento Público 
001/FMDCA/2022 (D.O.E.M. 3290, de 30 de 
setembro de 2022). Art. 2º À Gestora competem as 
atribuições previstas pela Lei Federal 13.019/2020 
e Decreto Municipal 21.966/2020. Art. 3º Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 01/02/2023. 
Florianópolis, 26 de janeiro de 2023. Edenice da 
Cruz Fraga, Secretária Municipal de Assistência 
Social. 

PORTARIA Nº 007/SEMAS/2023 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis e 
pelos Decretos Municipais 19.258/2018 e 
21.966/2020, RESOLVE: Art. 1º Designar a 
servidora Josiane Duarte da Silva, matrícula nº 
14.315-4, para a função de Gestora da parceria 
firmada através do Termo de Fomento 
154/PMF/SEMAS/FMDCA/2022 (D.O.E.M. 3365, de 
20 de janeiro de 2023),  o qual tem por objeto a 
execução do projeto  Espaço de Cuidado, aprovado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente em virtude do Edital de 
Chamamento Público 001/FMDCA/2022 (D.O.E.M. 
3290, de 30 de setembro de 2022). Art. 2º À 
Gestora competem as atribuições previstas pela Lei 
Federal 13.019/2020 e Decreto Municipal 
21.966/2020. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor 

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  3371 Florianópolis/SC, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 pg. 17 
 

 

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

pg. 17 
 

na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
à 01/02/2023. Florianópolis, 26 de janeiro de 2023. 
Edenice da Cruz Fraga, Secretária Municipal de 
Assistência Social. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO  

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 
001/PMF/SMHDU/SUSP/2023. A Secretaria 
Municipal de Habilitação e Desenvolvimento 
Urbano torna pública a realização de Chamamento 
Público para interessados em exercer atividade de 
comércio ambulante temporário, nas atividades 
abaixo descritas, para o evento de CARNAVAL 
2023. Obtenção do Edital: através do site da 
Prefeitura de Florianópolis, por meio do link: 
https://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?p
agina=goveditais. Florianópolis, 30 de janeiro de 
2023.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, CULTURA E ESPORTE 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 97/SMTCE/2023; 
Objeto: Contratação da Confederação Brasileira de 
Tênis – CTB para o apoio Financeiro e Logístico ao 
evento esportivo – “Copa Davis – Brasil x China” 
nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2023 em 
Florianópolis/SC; Modalidade de Licitação: Termo 
de Inexigibilidade de Licitação nº 
44/SMLCP/SULIC/2023; Contratado: 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS - CBT; Valor: 
A PATROCINADORA opta em repassar o valor do 
aporte financeiro na ordem de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), que ficará 
condicionado à comprovação do cumprimento das 
contrapartidas e, parcela única; Vigência: O prazo 
de vigência deste Contrato será até 30 de abril de 
2023, a contar da data de sua assinatura; Dotação: 
Órgão/Unidade Orçamentária: 55.01; Funcional: 
13.392.0105 – Difulsão Cultural; Atividade: 4.944 – 
Programa de Apoio Administrativo, Elemento de 
Despesa: 3.3.50.41 - Contribuições e na Fonte de 
Recurso: 5.500; Data de Assinatura: 30/01/2023; 
Assinaturas: Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Esporte; Sr. Edmilson Carlos Pereira 
Junior, e pela empresa: o Sr. Rafael Bittencourt 
Westrupp. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  

PLANEJAMENTO E INTELIGÊNCIA  

URBANA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
1251/SMMPU/2022. Objeto: O fornecimento de 
cadeiras giratórias para a Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Planejamento Urbano de 
Florianópolis/SC; Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 434/SMA/SUPLC/2022; Contratada: SHC 
COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS DE 
MONTAGEM LTDA; Valor: O valor global estimado 
da presente ATA é de R$ 38.000,00 (trinta e oito 
mil reais); 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: Órgão: 14.01; 
Função/Subfunção: 26.122.0107; Fonte de 
Recurso: 0080; Atividade: 2.498; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.52; Data de Assinatura: 
29/12/2022; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretária Municipal de Mobilidade e 
Planejamento Urbano, o Sr. Michel de Andrado 
Mittmann, e pela empresa,por procuração a Sra. 
Pamela Crozeta Silva. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/SMLCP/SULIC/2023 
– Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviço de impressão gráfica, com fornecimento 
de arte pela contratante, para que atenda às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis. Dia 10 de fevereiro de 2023, às 15h. 
Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O 
Pregoeiro 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº PARA REGISTRO DE PREÇOS 
619/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 619/SMA/SUPLC/2022 que 
tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos 
arquitetônicos, complementares e demais serviços 
de arquitetura e engenharia, necessários às obras 
de ampliação, reforma, restauro, recuperação 
estrutural e construção de estabelecimentos 
assistenciais de saúde na rede de atenção básica e 
média complexidade da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis/SC, sofreu retificação. O 
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limite para cadastro de propostas não foi alterado, 
será às 13h30min do dia 10/02/2023. 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. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

PORTARIA 10/SMTCE/GAB/2023, DE 30 DE 
JANEIRO DE 2023 – CRIA O ORGÃO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE PARECER DE 
ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
01/SMTCE/FCFF/2022. O Secretário Municipal de 
Turismo, Cultura e Esporte juntamente com a 
Presidente da Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014; Decreto 
Federal nº 8.726 de 2016 e Decreto Municipal nº 
21.966/2020; Considerando a publicação do 
processo de inexigibilidade de Chamamento 
Público Nº 01/SMTCE/FCFF/2022 com a 
Organização da Sociedade Civil para a execução do 
projeto “ABERTURA DO CARNAVAL 2023 – 
BERBIGÃO BOCA”, publicado no Diário Oficial do 
Município no dia 23 de janeiro de 2023, edição nº 
3366, página 14. RESOLVEM: Art. 1º - Designar 
membros para comporem o Órgão Técnico do 
processo de inexigibilidade de Chamamento 
Público Nº 01/SMTCE/FCFF/2022. Art. 2º - A 
comissão será composta pelos seguintes 
servidores: I – Presidente: Anderson Carlos Santos 
de Abreu, matrícula: 25853-9. II - Secretário: Bianka 
Marlete Machado Teixeira, matrícula nº 34142-8. 
III – Membro: Ana Karolina de Oliveira, matrícula: 
65974-6. Art. 3º - Os membros participantes do 
Órgão Técnico exercerão as atividades sem 
prejuízo das funções que ocupam e será 
considerada prestação de serviço público relevante 
e não farão jus a qualquer espécie de gratificação 
ou remuneração especial. Art. 4º - A comissão 
exercerá sua função de acordo com o art. 43, V do 
Decreto Municipal nº 21.966/2020. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
EDMILSON CARLOS PEREIRA JUNIOR - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE E 
ROSELI MARIA DA SILVA PEREIRA - PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS 
FRANKLIN CASCAES. 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA: 018/2023 - O Diretor-Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2021, 706/2021, 736/2023, pelo Decreto 
Municipal Nº 22.569/2021, e por conveniência 
administrativa, RESOLVE: Art. 1º - Cessar a 
disposição dos empregados Indianara Costa 
Zimmer - Matrícula 6293, Andreia Machado 
Serafim Francisco - Matrícula 4331, Eder Fogaça - 
Matrícula 7750, Valmor Manoel dos Santos – 
Matrícula 6348, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. Art. 2º - Colocar os empregados 
Indianara Costa Zimmer - Matrícula 6293, Andreia 
Machado Serafim Francisco - Matrícula 4331, Eder 
Fogaça - Matrícula 7750, Valmor Manoel dos 
Santos à disposição da Secretaria Municipal de 
Limpeza e Manutenção Urbana. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
27 de janeiro de 2023. João da Luz- Diretor-
Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 001/2023 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 
II do art. 14, e em cumprimento ao inciso I do art. 
48-A e o §2º do art. 164, todos da Resolução n. 
811, de 2002, ao disposto na Lei Complementar n. 
482, de 2014 - Plano Diretor de Florianópolis e na 
Lei Federal n. 10.257, de 2002 - Estatuto da Cidade, 
e em atendimento ao Requerimento n. 004/2023, 
aprovado pelo Plenário, publica o presente edital 
de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto 
de Lei Complementar n. 1911/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 
n. 482, de 2014 (Plano Diretor de Florianópolis) e 
Consolida seu Processo de Revisão”, no local, data 
e horário a seguir relacionados: Data: 13 de 
fevereiro de 2023 - Audiência Pública no âmbito da 
Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo. 
Local: Plenário da Câmara Municipal de 
Florianópolis – rua Anita Garibaldi, 35 - Centro. 
Horário: 18 horas. Ficam convidados todos os 
munícipes a participarem da Audiência Pública. As 
inscrições para participação da Audiência Pública 
poderão ser realizadas pelo e-mail 
diretorialegislativacmf@gmail.com ou presencial, 
por meio de ficha de inscrição, iniciando quinze 

mailto:informes.dom@pmf.sc.gov.br
http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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minutos antes e se encerrando uma hora após o 
início da audiência pública. Os presidentes ou 
representantes de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade para se 
manifestarem em nome da entidade deverão 
apresentar, para ser anexada ao processo, cópia da 
ata da assembleia de sua posse e/ou procuração 
outorgada pelo presidente ou representante da 
entidade com poderes especiais para tanto, 
conforme dispõe o §7º do art. 336 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. O Projeto de Lei 
Complementar n. 1911/2022, objeto de discussão 
da Audiência Pública, poderá ser acessado 
integralmente no link 
https://www.cmf.sc.gov.br/proposicoes/pesquisa/
0/1/0/87314. Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 27 de janeiro de 2023. Vereador João Luiz 
Augusto Cobalchini - Presidente. 
 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 002/2023 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 
II do art. 14, e em cumprimento ao inciso I do art. 
48-A e o §2º do art. 164, todos da Resolução n. 
811, de 2002, ao disposto na Lei Complementar n. 
482, de 2014 - Plano Diretor de Florianópolis e na 
Lei Federal n. 10.257, de 2002 - Estatuto da Cidade, 
e em atendimento ao Requerimento n. 004/2023, 
aprovado pelo Plenário, publica o presente edital 
de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto 
de Lei Complementar n. 1911/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 
n. 482, de 2014 (Plano Diretor de Florianópolis) e 
Consolida seu Processo de Revisão”, no local, data 
e horário a seguir relacionados: Data: 14 de 
fevereiro de 2023 - Audiência Pública no âmbito da 
Comissão de Meio Ambiente. Local: Plenário da 
Câmara Municipal de Florianópolis – rua Anita 
Garibaldi, 35 - Centro. Horário: 18 horas. Ficam 
convidados todos os munícipes a participarem da 
Audiência Pública. As inscrições para participação 
da Audiência Pública poderão ser realizadas pelo e-
mail diretorialegislativacmf@gmail.com ou 
presencial, por meio de ficha de inscrição, iniciando 
quinze minutos antes e se encerrando uma hora 
após o início da audiência pública. Os presidentes 
ou representantes de associações representativas 
dos vários segmentos da comunidade para se 
manifestarem em nome da entidade deverão 
apresentar, para ser anexada ao processo, cópia da 
ata da assembleia de sua posse e/ou procuração 
outorgada pelo presidente ou representante da 
entidade com poderes especiais para tanto, 
conforme dispõe o §7º do art. 336 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. O Projeto de Lei 
Complementar n. 1911/2022, objeto de discussão 
da Audiência Pública, poderá ser acessado 

integralmente no link 
https://www.cmf.sc.gov.br/proposicoes/pesquisa/
0/1/0/87314. Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 30 de janeiro de 2023. Vereador João Luiz 
Augusto Cobalchini – Presidente 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 003/2023 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 
II do art. 14, e em cumprimento ao inciso I do art. 
48-A e o §2º do art. 164, todos da Resolução n. 
811, de 2002, ao disposto na Lei Complementar n. 
482, de 2014 - Plano Diretor de Florianópolis e na 
Lei Federal n. 10.257, de 2002 - Estatuto da Cidade, 
e em atendimento ao Requerimento n. 004/2023, 
aprovado pelo Plenário, publica o presente edital 
de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto 
de Lei Complementar n. 1911/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 
n. 482, de 2014 (Plano Diretor de Florianópolis) e 
Consolida seu Processo de Revisão”, no local, data 
e horário a seguir relacionados: Data: 15 de 
fevereiro de 2023 - Audiência Pública no âmbito da 
Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço 
Público. Local: SEST SENAT – Av. Marinheiro Max 
Schramm, nº 3635 - Jardim Atlântico. Horário: 18 
horas. Ficam convidados todos os munícipes a 
participarem da Audiência Pública. As inscrições 
para participação da Audiência Pública poderão ser 
realizadas pelo e-mail 
diretorialegislativacmf@gmail.com ou presencial, 
por meio de ficha de inscrição, iniciando quinze 
minutos antes e se encerrando uma hora após o 
início da audiência pública. Os presidentes ou 
representantes de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade para se 
manifestarem em nome da entidade deverão 
apresentar, para ser anexada ao processo, cópia da 
ata da assembleia de sua posse e/ou procuração 
outorgada pelo presidente ou representante da 
entidade com poderes especiais para tanto, 
conforme dispõe o §7º do art. 336 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014. O Projeto de Lei 
Complementar n. 1911/2022, objeto de discussão 
da Audiência Pública, poderá ser acessado 
integralmente no link 
https://www.cmf.sc.gov.br/proposicoes/pesquisa/
0/1/0/87314. Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 30 de janeiro de 2023. Vereador João Luiz 
Augusto Cobalchini - Presidente. 
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( ANEXOS AO DIÁRIO ) DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3371

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

 
           CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 001  3679/2023

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

FEE3B62 P07MQ0073L 181 * XVIII5550/0 03/03/2022 R$ 130,16 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FLORIANOPOLIS/SC,  27 DE JANEIRO DE 2023

ADRIANO ROBERTO DE SOUZA

AUTORIDADE DE TRANSITO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO N. 3675/2022 - 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 3675/2022, 
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. 3676/2022 - 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 3676/2022. 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. 3677/2022 - 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 3677/2022, 
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. 3678/2022 - 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 3678/2022. 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. 3680/2023 - 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 3680/2023, 
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. 3681/2023 - 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 3681/2023. 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. 3682/2023 - 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 3682/2023, 
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. 3683/2023 - 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 3683/2023. 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. 3684/2023 - 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 3684/2023, 
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. 3685/2023 - 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 3685/2023. 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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