
PORTARIA CONJUNTA SES/SED nº 900 de 21 de novembro 
de 2020.

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 e pelos 
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 a declaração de emergência em saúde pública 
de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de feve-
reiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
da emergência em saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada 
gradativa das atividades sociais e econômicas respeitada a situação 
epidemiológica local, associado ao cumprimento das exigências 
para prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19; 
CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Esta-
do de Santa Catarina em relação à evolução da pandemia nas 
diferentes regiões do estado, combinadas com a disponibilidade 
de leitos e da atual estrutura de saúde existente; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, 
de 25 de setembro de 2020, que determina a elaboração e a va-
lidação dos Planos de Contingência Municipal e Escolares para a 
Educação e a organização dos Comitês Municipais e Comissões 
Escolares para o gerenciamento da COVID-19 para a Educação; 
CONSIDERANDO a Portaria SES nº 464, de 03 de julho de 2020, 
que instituiu o programa de descentralização e regionalização das 
ações de combate a COVID19. 
CONSIDERANDO a Portaria nº 592, de 17 de agosto de 2020, que 
estabelece critérios de funcionamento das atividades de interesse 
regional e local, bem como as medidas de enfrentamento da CO-
VID-19, de acordo com os níveis de risco da Avaliação do Risco 
Potencial Regional das regiões de saúde, e suas atualizações;
CONSIDERANDO que a decisão proferida no mandado de se-
gurança coletivo n. 5038075-82.2020.8.24.0000/SC5038075-
82.2020.8.24.0000/SC abrange apenas as escolas estaduais 
da rede pública de ensino, por força da eficácia subjetiva inter 
partes:

RESOLVEM:

Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria Conjunta SES/SED nº 778, 
de 06 de outubro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 1º .........
Autorizar e estabelecer critérios para o retorno de atividades es-
colares/educacionais presenciais para as etapas da Educação 
Básica e Profissional no Estado de Santa Catarina, nas regiões 
de Saúde com Risco Potencial GRAVE (representado pela cor 
LARANJA), ALTO (representado pela cor AMARELA) e MODE-
RADO (representado pela cor AZUL) na Avaliação de Risco Po-

tencial para COVID19, no Estado de Santa Catarina, a partir da 
publicação desta Portaria.

Art. 2° Alterar o Art. 2º da Portaria Conjunta SES/SED nº 778, de 06 
de outubro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.2º ........
Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVÍS-
SIMO (representado pela cor vermelha) na Avaliação de Risco 
Potencial ao COVID-19 é facultado aos estabelecimentos de ensino 
desenvolverem atividades de reforço pedagógico individualizado, 
desde que tenham os Planos de Contingência homologados, con-
forme determina a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 
25 de setembro de 2020.

Art. 3º Tendo em vista a decisão proferida no mandado de se-
gurança coletivo n. 5038075-82.2020.8.24.0000/SC, o conteúdo 
desta Portaria não se aplica às escolas da rede pública estadual.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
tem vigência limitada ao disposto no art. 1º do Decreto Estadual 
nº 562, de 17 de abril de 2020, e suas atualizações.

ANDRÉ MOTTA RIBEIRO
Secretário de Estado da Saúde

NATALINO UGGIONI 
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA SES nº 901 de 21 de novembro de 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 41, V, da Lei Complementar Estadual nº 741, 
de 12 de junho de 2019, e art. 32 do Decreto n. 562, de 17 de 
abril de 2020;

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública 
de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Lei federal nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, que determina a forma regionalizada 
e hierarquizada das ações e serviços de saúde; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 464, de 3 de julho 
de 2020, que instituiu o Programa de Descentralização e Regio-
nalização das Ações de Combate ao à COVID-19; 
CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada 
gradativa das atividades sociais e econômicas, respeitada a situação 
epidemiológica local, associada ao cumprimento das exigências 
para prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19; 
CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Estado 
em relação à evolução da pandemia nas diferentes regiões do 
Estado, combinadas com a disponibilidade de leitos e a atual 
estrutura de saúde existentes; 
CONSIDERANDO que a decisão proferida no mandado de se-
gurança coletivo n. 5038075-82.2020.8.24.0000/SC5038075-
82.2020.8.24.0000/SC abrange apenas as escolas estaduais 
da rede pública de ensino, por força da eficácia subjetiva inter 
partes:

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Art. 3º da Portaria SES n° 592, de 17/08/2020, 
alterada pela Portaria SES n° 769, de 01/10/2020, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
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Art. 3° ...
III – Suspender, com fundamento na decisão proferida no mandado 
de segurança coletivo n. 5038075-82.2020.8.24.0000, as atividades 
pedagógicas presenciais nos estabelecimentos de ensino da rede 
pública estadual, independente da modalidade de ensino, número de 
alunos ou de trabalhadores, no que couber a cada estabelecimento.
III – A – Ressalvada a rede pública estadual, é facultado aos demais 
estabelecimentos de ensino desenvolverem atividades de reforço 
pedagógico individualizado. O atendimento dos estabelecimentos, 
está condicionado aos regramentos da Portaria SES/SED nº 750, 
de 25/09/2020, que determina a criação dos comitês municipais e 
comissões escolares e a elaboração e homologação dos Planos 
de Contingências para a Educação (PlanCon Edu), com base nas 
diretrizes para o retorno às atividades presenciais e da Portaria 
SES/SED nº 778, de 06/10/2020, que tratam da organização dos 
Planos de Contingência para a Educação e os regramentos sani-
tários para a retomada das atividades presenciais.

Art. 2º Alterar o Art. 4º da Portaria SES n° 592, de 17/08/2020, 
alterada pela Portaria SES n° 769, de 01/10/2020, que passa a 

vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º...
III - Autorizar as atividades pedagógicas presenciais nos estabe-
lecimentos de ensino públicos municipais e privados (particulares, 
comunitários, filantrópicos e confessionais) independente da mo-
dalidade de ensino, número de alunos ou de trabalhadores, no que 
couber a cada estabelecimento. A abertura dos estabelecimentos, 
está condicionado aos regramentos da Portaria SES/SED n° 750, 
de 25/09/2020, que determina a criação dos comitês municipais e 
comissões escolares e a elaboração e homologação dos Planos 
de Contingências para a Educação (PlanCon Edu) com base nas 
diretrizes para o retorno às atividades presenciais e da Portaria 
SES/SED nº 778, de 06/10/2020, que tratam da organização dos 
Planos de Contingência para a Educação e os regramentos sani-
tários para a retomada das atividades presenciais.

Art. 3º Alterar os Art. 5º e 6° da Portaria SES n° 592, de 17/08/2020, 
que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º e 6°...
III - Autorizar as atividades pedagógicas presenciais nos estabe-

lecimentos de ensino público municipais e privados (particulares, 
comunitários, filantrópicos e confessionais), independente da mo-
dalidade de ensino, número de alunos ou de trabalhadores, no que 
couber a cada estabelecimento. A abertura dos estabelecimentos, 
está condicionado aos regramentos da Portaria SES/SED nº 750, 
de 25/09/2020, que determina a criação dos comitês municipais e 
comissões escolares e a elaboração e homologação dos Planos 
de Contingências para a Educação (PlanCon Edu) com base nas 
diretrizes para o retorno às atividades presenciais e da Portaria 
SES/SED nº 778, de 06/10/2020, que tratam da organização dos 
Planos de Contingência para a Educação e os regramentos sani-
tários para a retomada das atividades presenciais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 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

Cod. Mat.: 705332

ACESSÍVEL 
COMO NUNCA,

 TRANSPARENTE 
COMO SEMPRE

Acesse o Diário Oficial Eletrônico: www.doe.sea.sc.gov.br
O Diário Oficial do Estado de SC é publicado pela Diretoria de Tecnologia e Inovação – Secretaria 
de Estado da Administração. Essa Diretoria não possui representantes comerciais terceirizados 
nem revendedores autorizados. Portanto, todos os contatos para publicações ou outros serviços 
pertinentes ao Diário Oficial devem ser feitos diretamente pelo site www.doe.sea.sc.gov.br.

PÁGINA 2 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.400 21.11.2020 (SÁBADO)

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

Governo do Estado de Santa Catarina
Governadora do Estado, interina

Daniela Cristina Reinehr

Secretário de Estado da Administração
Luiz Antonio Dacol

Secretário Adjunto da Administração
Décio Augusto Bacedo de Vargas

Diretor de Tecnologia e Inovação
Felix Fernando da Silva

Gerente do Diário Oficial
Arlene Natália Cordeiro

Secretaria de Estado  da Administração
Diretoria de Tecnologia e Inovação

Centro Administrativo
Rodovia  SC 401  KM 5  nº 4.600
Saco Grande II | CEP: 88.032-000

Florianópolis | SC

CNPJ: 14.284.430/0001-97

SEA
(48) 3665-1400

www.sea.sc.gov.br

DOE
(48) 3665-6267
 (48) 3665-6269

diariooficial@sea.sc.gov.br
www.doe.sea.sc.gov.br



1. CADASTRAMENTO
Os interessados deverão ser previamente cadastrados. Caso não esteja 
cadastrado, nosso usuário terá, disponível em nosso site www.doe.sea.
sc.gov.br, um botão (cadastro on-line) com cinco formulários eletrônicos 
disponíveis: 
• Cadastro de entidade
• Cadastro de usuário
• Troca de órgão/entidade
• Desabilitar usuário
• Termo de autorização para publicação  
Os formulários eletrônicos são intuitivos, e levam facilmente o usuário a 
obter o acesso ao portal do Diário Oficial após análise e aprovação pelo 
nosso setor de cadastros. Será enviado automaticamente um e-mail com 
login e senha para acesso ao sistema.
Ao finalizar o cadastro, os usuários estarão de acordo com o Termo de 
aceite, que faz parte do referido cadastro, do qual se comprometem a 
cumprir todas as regras previstas.

2. REGRAS DE EDITORAÇÃO
Nos documentos enviados, as seguintes formatações devem ser observadas: 
A. o formato eletrônico do DOE é em formato tabloide, com área de im-

pressão de: 24,00 cm de largura X 30,0 cm de altura (o SIGIO acomo-
dará seu texto nas colunas do jornal);

B. a fonte (letra) deverá ser sempre arial sem variações, e o tamanho 
do corpo 8;

C. o espaçamento entre linhas deve ser simples para arquivos no Word; 
D. as letras em negrito, itálico, sublinhadas, maiúsculas e minúsculas 

serão respeitadas conforme seu envio;
E. caso o documento do Word contenha tabelas em seu corpo, ou esse 

documento seja exclusivamente um arquivo de imagem do tipo pdf, o 
limite máximo de ocupação de largura da tabela, ou da imagem inter-
na do pdf, deverá obedecer ao seguinte: 

• 7,5 cm para ocupar 1 (uma) coluna do jornal; 
• 15,5 cm para ocupar 2 (duas) colunas do jornal; 
• 23,5 cm para ocupar 3 (três) colunas do jornal.

3. ENVIO DE MATÉRIAS
Ao entrar no portal www.doe.sea.sc.gov.br com o login e a senha, o usu-
ário terá acesso ao módulo diário oficial, selecionará no menu a opção 
Diário Oficial, a seguir Enviar Matérias. Nessa seção, o usuário deverá: 
carregar o arquivo para publicação (up-load); agendar a data da publica-
ção; fazer uma pré-visualização da matéria; ver o cálculo do seu orça-
mento e aprová-lo; e, imprimir o DARE - Documento de Arrecadação de 
Receitas.

4. REGRAS DE ENVIO

Obrigatoriedades
A. Só é permitido o envio de matérias em texto (no Word versão 2010 

– extensão .doc ou .docx, BR-Office – extensão .odt).Os balanços, 
obrigatoriamente, deverão ser gerados em pdf até versão 1.4.5x. 

B. Dentro do arquivo no Word poderá haver tabelas, as quais deve-
rão respeitar as regras de editoração abaixo elencadas. 

Não será permitido
A. O uso de molduras, caixas de texto, linhas desenhadas, setas, ca-

beçalhos, rodapés, marca d’água, imagens de assinatura e régua, 
conexões a banco de dados e macros e documentos escaneados. 

B. Anotações no corpo do documento da matéria, como data dese-
jada de publicação, autorização da publicação, ou qualquer outra 
mensagem que não será publicada. 

C. Texto condensado em largura e/ou altura. 

5. PAGAMENTO

Para a efetivação da publicação não basta fazer o carregamento da 
matéria no site, é necessário o pagamento do DARE até as 17 horas 
do dia anterior à publicação.

6. ACOMPANHAMENTO DE MATÉRIAS

O usuário deverá acompanhar o fluxo de tramitações da matéria, po-
derá gerar a 2ª via da DARE; reagendar a data de publicação; e, can-
celar a publicação da matéria até as 18 horas do dia anterior à data 
da publicação.

7. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

O usuário é exclusivamente o responsável por toda matéria enviada 
para publicação para todo e qualquer efeito, bem como a fidedignida-
de e veracidade da informação para os efeitos jurídicos aqui gerados.
Após envio e aprovação da matéria, ela não poderá mais ser substi-
tuída. 
Não haverá cancelamento de notas fiscais em decorrência do envio de 
matérias em duplicidade.
Dados para contato
E-mail: diariooficial@sea.sc.gov.br 
Fones: PABX (48) 3665-6242 / (48) 3665-6263 / (48) 3665-6265 /
  (48) 3665-6266 / (48) 3665-6267 / (48) 3665-6268 /
  (48) 3665-6269 / (48) 3665-6270 / (48) 3665-6277.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA O DIÁRIO OFICIAL
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