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Comcap e a empresa Elfort Importação e 
Distribuição de Produtos Eireli - ME, CNPJ n°: 
09.213.849/0001-18, que tem por objeto: 
“Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais de consumo diversos 
(cinta plástica, cinturão ergonômetro, cone de 
sinalização, brocas e parafusos) para a Autarquia 
de melhoramento da Capital - COMCAP.” O lote 
vencido pela contratada é o de Nº 01 – Cinta 
Plástica. Art. 2º - Designar o empregado Muriel 
Claudionei Cardoso, matrícula 8155, para, na 
ausência da titular, designado pelo Art. 1º, exercer 
o encargo de Fiscal da Ata de Registro de Preços Nº 
649/COMCAP/2020, firmado entre a Autarquia de 
Melhoramentos da Capital - Comcap e a empresa 
Elfort Importação e Distribuição de Produtos Eireli - 
ME, CNPJ n°: 09.213.849/0001-18. Art. 3º - Fixar a 
vigência desta portaria a partir da data de sua 
publicação. Florianópolis, 17 de agosto de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

RESOLUÇÃO Nº. 09/CMS/2020 - APROVA A 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2021; O 
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, com 
base em suas competências regimentais e no uso 
de suas atribuições, atendendo o disposto no art. 
31 e 41 da Lei Federal nº 141/2012 e Lei Municipal 
nº. 10.167, de 14 de dezembro de 2016 e no seu 
Regimento Interno, conforme deliberação da 
Reunião Ordinária nº 178, em videoconferência 
realizada no dia 28 de julho de 2020, considerando 
as estratégias como isolamento social resultado da 
COVID 19, sob orientação do Decreto 21340 -
13/03/2020, da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis; Considerando o disposto no Decreto 
Estadual nº 562, de 17 de abril de 2020, que 
“Declara estado de calamidade pública em todo o 
território catarinense, nos termos do COBRADE nº 
1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de 
enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras 
providências”; Considerando o disposto no art. 24º, 
I, do Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de 
2020, o qual prevê que Ficam suspensas por tempo 
indeterminado “as atividades de capacitação, de 
treinamento ou os eventos coletivos realizados 
pelos órgãos ou pelas entidades da Administração 
Pública Estadual Direta e Indireta que impliquem a 
aglomeração de pessoas”; Considerando o disposto 
no art. 28, I, do Decreto Estadual nº 562 de 17 abril 
de 2020, segundo o qual a Administração Pública 
deve “avaliar a imprescindibilidade da realização 

de reuniões presenciais, adotando, 
preferencialmente, as modalidades de áudio e 
videoconferência”. RESOLVE: Art. 1º Aprovar com 
Resolução a proposta de Lei Orçamentária Anual 
da Secretaria Municipal de Saúde para 2021, com a 
meta de repasse estipulada em 23% com a 
seguinte recomendação: - que o Gestor Municipal 
e a Câmara de Vereadores atentem que, apesar 
dos 23% estipulados na proposta, o Conselho 
Municipal de Saúde  ressalta que as necessidades 
em saúde para 2021 estão em torno de  R$ 
287.242.482,32 (duzentos e oitenta e sete milhões 
duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e 
oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), para 
executar todas as ações de saúde demandadas 
pelos munícipes de Florianópolis, especialmente no 
momento de pós pandemia, independente do valor 
total arrecadado pelo município. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor e passa a produzir seus 
efeitos a partir de sua publicação. CARLOS 
ALBERTO JUSTO DA SILVA Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde de Florianópolis; JANAÍNA 
DEITOS 1ª Secretária do Conselho Municipal de 
Saúde de Florianópolis; GEAN MARQUES LOUREIRO 
Prefeito Municipal de Florianópolis. 

RESOLUÇÃO Nº. 10/CMS/2020 - APROVA O 
CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE ALTÍSSIMO RISCO NA ÍNTEGRA. 
O Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis 
reunido na 178ª Sessão Plenária Ordinária com 
base nos art. 52, 53, 54 da Resolução nº 
11/CMS/2018, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico do Município Edição nº 2263, que trata 
do seu Regimento Interno e: considerando que em 
30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de 
Saúde - OMS declarou o surto por Coronavírus uma 
emergência de saúde pública de  interesse  
internacional e  em  11 de março de 2020 declarou 
que vivemos uma pandemia do novo Coronavírus, 
chamado de Sars-Cov-2; considerando que, até o 
momento, não existem medidas farmacológicas 
preventivas ou de tratamento com comprovação 
científica para o enfrentamento do Coronavírus; 
considerando a recente mudança na classificação 
de risco, devido a piora dos indicadores de 
monitoramento da epidemia na cidade, passando 
de  “alto risco” para a classificação de “altíssimo 
risco”, de acordo com informações do  
Covidômetro; considerando que atualmente o 
coeficiente R varia entre 1,07 e 1,23, indicando que 
cada pessoa infectada tem transmitido a COVID-19 
para mais de uma pessoa, ou seja, tem havido uma 
aceleração da transmissibilidade e 
consequentemente aumento do número de casos. 
Ressaltando que a meta deva ser Coeficientes R 
abaixo de 1 o que indicam que cada pessoa pode 


