
PORtARIA CONJuNtA nº 612 /2020 Sed/SeS de 19/08/2020
OS SeCRetÁRIOS de eStAdO dA SAÚde e dA eduCAÇÃO, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 e pe-
los incisos I, II e IX do §2º do art. 106 da Lei Complementar nº 
741, de 12 de junho de 2019, c/c pelos §§ 1º e 3º do art. 8º-A e 
pelos art.31 e 32 do decreto estadual nº 562, de 17 de abril de 
2020;
COnSiDeRanDO o estabelecido nos Art. 3º e 4º do decreto nº 
562 de 17 de abril de 2020;
COnSiDeRanDO o disposto na Portaria SeS nº 592, de 17 de 
agosto de 2020, que estabelece os critérios de funcionamento 
das atividades de interesse regional e local, bem como as me-
didas de enfrentamento da COVId19, de acordo com os níveis 
de risco da Avaliação do Risco Potencial Regional das regiões 
de saúde;
COnSiDeRanDO que o momento atual demanda o emprego ur-
gente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 
da COVId-19 no estado de Santa Catarina, de acordo com o de-
creto nº 562, de 2020, e suas atualizações;
COnSiDeRanDO as análises realizadas pelo governo do es-
tado em relação à evolução da pandemia nas diferentes regiões 
do estado, combinadas com a disponibilidade de leitos e a atual 
estrutura de saúde existentes;
ReSOLVeM:
art. 1º Prorrogar, até 12 de outubro de 2020, a suspensão das 
aulas  presenciais nas unidades das redes pública e privada de 
ensino, municipal, estadual e federal, relacionadas a educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens 
e adultos (EJA) e ensino profissional, em todos os níveis e mo-
dalidades, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, em 
todo o território catarinense.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com vigência limitada ao disposto no art. 1º do decreto nº 562, de 
17 de abril de 2020.

ANdRÉ MOttA RIBeIRO
Secretário de estado da Saúde
NAtALINO uggIONI
Secretário de estado da educação

Cod. Mat.: 686664

PORtaRia nº. 555 – 29/07/2020.
SuPeRintenDente De geStÃO aDMiniStRatiVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
estabelecida nos termos da Portaria nº. 291/2020 e conforme pro-
cesso SeS 00096597/2020, resolve ReMOVeR a servidora aLine 
Daiane SCHLinDWein, matrícula nº. 0672995-9-01, ocupante do 
cargo de Analista técnico em gestão e Promoção de Saúde, na 
competência de Bioquímico, originária da diretoria de educação 
Permanente em Saúde - dePS, nível gePRO-SeS-15/C, para 
atuar no gabinete, a contar de 01/08/2020.
(Republicada por incorreção
LuCianO JORge KOneSCKi
Superintendente de gestão Administra

Cod. Mat.: 686243

PORtARIA N. 589 de 17/08/2020
O CORRegedOR dA SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde, no 
uso de suas atribuições legais e conforme delegação de compe-
tência estabelecida nos termos da Portaria nº 292/2020, resolve: 
PRORROgAR, de acordo com o artigo 38, da Lei Complementar 
nº 491/2010, por mais 60 (sessenta) dias, os efeitos da Portaria 
nº 387/2020/SES, publicada no Diário Oficial do Estado n. 21.288 
de 15/06/2020, para conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Processo Administrativo disciplinar nos autos do processo SeS 
nº 132458/2019, a contar de 15/08/2020.
MARCIO MAIeNBeRgeR COeLHO
Corregedor

Cod. Mat.: 686256

PORtARIA N. 588 de 17/08/2020
O CORRegedOR dA SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde, no 
uso de suas atribuições legais e conforme delegação de compe-
tência estabelecida nos termos da Portaria nº 292/2020, resolve: 
PRORROgAR, de acordo com o artigo 38, da Lei Complementar 
nº 491/2010, por mais 60 (sessenta) dias, os efeitos da Portaria 
nº 004/2020/SES, publicada no Diário Oficial do Estado n. 21.288 
de 15/06/2020, para conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Processo Administrativo disciplinar nos autos do processo SeS 
nº 50666/2019, a contar de 15/08/2020.
MARCIO MAIeNBeRgeR COeLHO
Corregedor

Cod. Mat.: 686257

PORtaRia nº. 594 - 18/08/2020
O SuPeRintenDente De geStÃO aDMiniStRatiVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
estabelecida nos termos da Portaria nº. 291/2020 e conforme pro-
cesso SeS 20953/2020, resolve AutORIZAR o servidor MaRCiO 
MeSquita JuDiCe, matrícula nº. 0383789-0-01, ocupante do 
cargo de Analista técnico em gestão e Promoção de Saúde, na 
competência de Médico, lotado no Hospital Regional São José 
dr. Homero de Miranda gomes- HRSJ, nível gePRO-SeS-16/F, 
a cumprir 10 horas semanais de sua carga horária no Centro de 
Operações de emergência em Saúde - COeS, sem prejuízo de 
suas atividades no HRSJ, cessando os efeitos da Portaria nº. 206, 
de 01/04/2020.
LuCianO JORge KOneSCKiSuperintendente de gestão ad-
ministrativa

Cod. Mat.: 686414

PORtaRia nº. 445 de 18/08/2020.
O SuPeRintenDente De geStÃO aDMiniStRatiVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
estabelecida nos termos da Portaria nº. 291/2020 e conforme pro-
cesso SeS 75690/2020, resolve eXCLuiR o nome do servidor 
eLtOn LuiZ BaRBOSa, matrícula nº. 0255358-9-01, ocupante 
do cargo de Analista técnico em gestão e Promoção de Saúde, na 
competência de Profissional de Educação Física, lotado no Hospital 
Nereu Ramos - HNR, nível gePRO-SeS-16/J, da Portaria nº. 404, 
publicada do Diário Oficial de 18/06/2020, que remove servidores 
para o Centro Catarinense de Reabilitação - CCR.
LuCianO JORge KOneSCKiSuperintendente de gestão ad-
ministrativa

Cod. Mat.: 686430

PORtaRia nº. 597 - 18/08/2020.
O SuPeRintenDente De geStÃO aDMiniStRatiVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
estabelecida nos termos da Portaria nº.291/2020 e conforme processo 
SeS 95820/2020, resolve ReMOVeR o servidor LuiZ FeRnan-
DO De OLiVeiRa VieiRa gOuLaRt, matrícula nº. 651990-3-01, 
ocupante do cargo de Analista técnico em gestão e Promoção de 
Saúde, na competência de técnico em Atividades Administrativas, 
lotado no Instituto de Cardiologia - ICA, nível gePRO-SeS-12/d, 
para atuar na Corregedoria geral da Secretaria de estado da Saú-
de - COgeR, a contar de 24/08/2020.
LuCianO JORge KOneSCKiSuperintendente de gestão ad-
ministrativa

Cod. Mat.: 686434

PORtaRia nº. 593 - 17/08/2020.
O SuPeRintenDente De geStÃO aDMiniStRatiVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
estabelecida nos termos da Portaria nº. 291/2020 e conforme pro-
cesso SeS 96134/2020, resolve ReMOVeR a servidora SuSian 
CaSSia LiZ LuZ, matrícula nº. 0389229-8-01, ocupante do cargo 
de Analista técnico em gestão e Promoção de Saúde, na com-
petência de técnico em enfermagem, lotada no Hospital Infantil 
Joana de gusmão - HIJg, nível gePRO-SeS-12/J, para atuar na 
Maternidade Carmela dutra-MCd.
LuCianO JORge KOneSCKiSuperintendente de gestão ad-
ministrativa

Cod. Mat.: 686436

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000662.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Instituto de ensino e Assistência Social, 
Hospital Salvatoriano divino Salvador, com sede no município de 
Videira. CLáuSuLa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a 
Cláusula trigésima (da Vigência) do termo que a este deu causa, 
pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a 
vigorar a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula trigé-
sima  – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020TR000662 fica 
prorrogado até 30 de junho de 2021, tendo em vista o disposto no 
artigo 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLáuSuLa 
SegunDa – Da JuStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais, especificamente para que 
a Convenente possa executar o objeto conveniado. CLáuSuLa 
teRCeiRa – Da RatiFiCaÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do termo que a este deu causa. Data: Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. SignatáRiO: André Motta Ribeiro, pela 
SeS e André Ragnini, pelo Instituto.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000146.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: Município de taió. CLáuSuLa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020TR000146 fica prorrogado até 30 de 
outubro de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáuSuLa SegunDa – Da 
JuStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáuSuLa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 03 de agosto de 2020. 
SignatáRiO: André Motta Ribeiro, pela SeS e Almir Reni guski, 
pelo Município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000150.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: Município de tunápolis. CLáuSuLa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima ter-
ceira (da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – da 
Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020TR000150 fica prorrogado 
até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 
41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLáuSuLa Se-
gunDa – Da JuStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais, especificamente para que 
a Convenente possa executar o objeto conveniado. CLáuSuLa 
teRCeiRa – Da RatiFiCaÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do termo que a este deu causa. Data: Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. SignatáRiO: André Motta Ribeiro, pela 
SeS e Renato Paulata, pelo Município.

Cod. Mat.: 686332

PORtaRia nº 049/SSP de 18.08.2020.
a DiRetORa-geRaL Da SeCRetaRia De eStaDO Da Se-
guRanÇa PÚBLiCa, de acordo com delegação de competência 
contida na Portaria nº 014/SSP/2020, publicada no Diário Oficial 
do estado nº 21.215 de 05.03.2020 e conforme processo SSP 
3845/2020, resolve CeSSaR eFeitOS da Função de Chefia, FC-
02, Assistente, da Portaria 192/SSP de 01.08.2019, publicada no 
d.O.e. nº 21.071 de 05.08.2019 referente à servidora SiLVia DOS 
SantOS FeRnanDeS, matrícula nº 953.756-2-02, ocupante do 
cargo de Agente de Polícia Civil e DeSignaR para exercer Função 
de Chefia, FC-01, Supervisor.
LuCiana Da SiLVa PintO MaCieL
diretora-geral
Secretaria de estado da Segurança Pública

Cod. Mat.: 686262

PORtARIA Nº 1139/gAB/dgPC/PCSC, de 18/08/2020.
RetiFiCaR, a Portaria nº 1080/gAB/dgPC/PCSC, publicada no 
dOe nº 21.330, de 12/08/2020, referente ao servidor JACKSON 
guASSeLLI PeSSOA, matrícula nº 0383218002, cpm relação ao 
Cargo, onde se lê: escrivão de Polícia, leiase: delegado de Polícia.
PauLO nORBeRtO KOeRiCH
Delegado geral da Polícia Civil

Cod. Mat.: 686408

PORtARIA Nº 1146/gAB/dgPC/PCSC, de 18/08/2020.
O DeLegaDO geRaL Da POLiCia CiViL, com base no Artigo 
9º, inciso VI do decreto nº 348 de 14/11/2019, e conforme proces-
so PCSC 32109/2020, resolve DeSignaR o Policial Civil inativo, 
ORIVALdO CuStOdIO FeRReIRA, mat. nº 0151127001, para 
constituir o Corpo temporário de Inativos da Segurança Pública 
CtISP, pelo prazo de 04 anos, na dPCO RIO dO SuL.
PauLO nORBeRtO KOeRiCH
Delegado geral da Polícia Civil

Cod. Mat.: 686411
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