27.04.2020 (segunda-feira)

P O R T A R I A N.º 254 de 24/04/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art
106, §2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, resolve:
DESIGNAR, o Gerente de Fiscalização de Obras AMANDA CUCHI,
matrícula n.º 0991.843-4, para fiscalizar os serviços, n.º Contrato
/ Convênio e Objeto:
ATA de Registro de Preço 224/2019, Processo SED 014233/2019,
Referente Registro de Preços para futura e eventual contratação
empresa de engenharia para elaboração e execução de empresa
de engenharia para execução de Sondagem Geotécnica nas unidades escolares da Região 14 Lote 01, pertencentes a Secretaria
de Estado da Educação.
Edésio da Silva
Diretor de Administração e Finanças – SIE/SC
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 116 – 04/03/2020
DOE 21.224 – 18/03/2020
Cod. Mat.: 666203

DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.256
NENTE. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: a despesa correrá à conta
da Unidade Orçamentária-52090, Subaçao 014203 – Programa
Orçamentário 00210 – Natureza 44.40.42, Fonte 0.2.6.10.00000,
oriundos do orçamento do Estado para 2020 .PRAZO E VIGÊNCIA:
o prazo de execução do objeto do presente convênio expira no dia
31/12/2020, e sua validade contada a partir da data de sua publicação, em extrato, no DOE/SC. Podendo ser prorrogado mediante
Termo Aditivo, conforme disciplina a “Cláusula trigésima terceira”
deste Termo de convênio. DATA: Florianópolis, 24 de abril de 2020.
SIGNATÁRIOS:Thiago Augusto Vieira, pela SIE, Rosenvaldo Da
Silva Junior Município.RP/SCC
Cod. Mat.: 666078

PORTARIA SES nº 272 de 27/04/2020
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;

P O R T A R I A N.º 255 de 24/04/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art
106, §2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, resolve:
DESIGNAR, o Engenheiro GUILHERME ANDRE KLUCH, matrícula
n.º 0609.719-7 e o Gerente de Fiscalização de Obras LEONARDO
COLPANI, matrícula n.º 0687.803-2, para fiscalizar os serviços,
n.º Contrato / Convênio e Objeto:
ATA de Registro de Preço 224/2019, Processo SED 014233/2019,
Referente Registro de Preços para futura e eventual contratação
empresa de engenharia para elaboração e execução de empresa de
engenharia para execução de Sondagem Geotécnica nas unidades
escolares da Região Região 14 Lote 2, pertencentes a Secretaria
de Estado da Educação.
Edésio da Silva
Diretor de Administração e Finanças – SIE/SC
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 116 – 04/03/2020
DOE 21.224 – 18/03/2020
Cod. Mat.: 666204

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);

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º
Termo Aditivo de Prazo ao Convênio Transferência no 2019TR01324
(Processo: SCC5041/2020) . PARTÍCIPES: O Estado de Santa
Catarina, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade – SIE, e o Município de ANTONIO CARLOS. CLÁUSULA
PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto
a alteração da “Cláusula TRIGÉSIMA TERCEIRA –da vigência”,
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 31.10.2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas
as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas
neste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE:
O presente Termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos
legais a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. DATA: Florianópolis, 22 de abril de 2020. SIGNATÁRIOS:
Thiago Augusto Vieira, pela SIE, e Geraldo Pauli, pelo Município.
Cod. Mat.: 665996

RESOLVE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
ACORDO DE COOPERAÇÃO
AC. 005/2020 - Acordo de Cooperação que entre si celebram a
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e o Município de Quilombo (SC). Objeto: Autorização para que o Município
de Quilombo se responsabilize pela execução de serviços de manutenção e cascalhamento na Rodovia SC-482, no trecho entre a
SC-157 e a SC-159 (na divisa com o Municípios Coronel Freitas),
no segmento inserido dentro do perímetro do citado município.
Vigência: 360 dias. Local e Data: Florianópolis, 23/04/2020. Signatários: Secretário Thiago Augusto Vieira, pela SIE e o Prefeito
Silvano de Pariz, pelo Município de Quilombo.
Cod. Mat.: 666055
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE-SIE - EXTRATO DE CONVÊNIO – ESPÉCIE: Termo de
Convênio no2020TR000459PARTÍCIPES: O Estado de Santa
Catarina, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e o Município de IMBITUBA. OBJETO: pavimentação da
rua por do sol no município de Imbituba. Serão destinados recursos
financeiros para a execução do objeto deste Convênio no montante
de R$ 436.329,50, sendo R$ 200.000,00 sendo repassados
pelo CONCEDENTE e R$ 236.329,50 destinados pelo CONVE-

CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de
2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto nº 562/2020;
CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Estado
de Santa Catarina em relação à evolução da pandemia no estado,
combinadas com a disponibilidade de leitos e da estrutura de saúde existentes, neste momento, e sua evolução programada para
enfrentamento da COVID-19:

Art. 1º Ficam autorizadas as operações das atividades industriais
no território catarinense desde que atendam os seguintes requisitos:
I.Uso de máscara por todas as pessoas durante todo o horário
de funcionamento do estabelecimento, inclusive prestadores de
serviço, entregadores e outros;
II.Manter afastamento mínimo de 1,5 m de raio entre as pessoas;
III.Disponibilização de álcool 70% ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar em pontos estratégicos para higienização das mãos;
IV.Quando utilizar ponto digital, higienizar após cada uso com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, respeitando as características do equipamento quanto à
escolha do produto;
V.Programar a utilização dos vestiários a fim de evitar aglomeração,
mantendo o distanciamento de 1,5 m de raio entre as pessoas;
VI.Intensificar a lavação dos uniformes;
VII.Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas
diariamente com as roupas de trabalho quando estes utilizarem
uniforme;
VIII.Intensificar a higienização de utensílios e equipamentos com
álcool 70%, preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar nos utensílios, equipamentos, maçanetas, mesas, corrimãos, interruptores, lavatórios, sanitários, elevadores, armários
nos vestiários entre outros, respeitando a característica do material
quanto à escolha do produto;
IX.Os equipamentos de uso coletivo devem ser higienizados com
álcool 70%, preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar respeitando a característica do material quanto à escolha
do produto;
X.Fica proibida a utilização de bebedouros;
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XI.Desestimular o uso do elevador;
XII.Limitar o uso de refeitório, condicionado ao afastamento mínimo
de 1,5 m de raio entre as pessoas;
XIII.Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos,
quando possível;
XIVQuando possível, intensificar a utilização de ventilação natural.
XV.Quando o estabelecimento possuir exclusivamente ventilação
por ar condicionado, os filtros devem ser higienizados diariamente;
XVI.Adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador,
necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente
de trabalho, priorizando o afastamento, sem prejuízo de salários, dos
trabalhadores pertencentes a grupos de risco, tais como pessoas
com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos,
gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas
que também justifiquem o afastamento;
XVII.Em caso de algum trabalhador apresentar sintomas de contaminação pelo COVID-19, buscar orientação médica, bem como
afastar do trabalho por um período mínimo de 14 (quatorze) dias
ou, conforme determinação médica, e informar às autoridades sanitárias imediatamente desta condição;
XVIII.Utilização de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados.
Art. 2º A fiscalização dos estabelecimentos ficará a cargo das equipes de Vigilância Sanitária e das equipes de Segurança Pública.
Art. 3º As autorizações previstas nesta Portaria poderão ser revogadas a qualquer tempo diante da evolução da pandemia e seu
impacto na rede de atenção à saúde.
Art. 4º Esta Portaria não revoga outras normas sanitárias vigentes
que se aplicam a atividade.
Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Portaria constitui
infração sanitária nos termos da Lei Estadual 6.320/1983.
Art. 6º Esta Portaria revoga as Portarias GAB/SES nºs 189/2020.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 27 de abril de 2020 e tem
vigência limitada ao disposto no art. 1º do Decreto Estadual n. 562,
de 17 de abril de 2020.
Helton de Souza Zeferino
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 666468

PORTARIA SES Nº 275 DE 27/04/2020
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 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 a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de
2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto nº 562/2020;
CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Estado
de Santa Catarina em relação à evolução da pandemia no estado,
combinadas com a disponibilidade de leitos e da estrutura de saúde existentes, neste momento e sua evolução programada, para
enfrentamento da COVID-1, RESOLVE:
Art. 1º Ficam autorizadas, a partir de 27/04/2020, a realização de
atividades físico-desportivas de forma individual nos ambientes ao
ar livre, como parques, praias, calçadões, ciclovias, entre outros.
Art. 2º As atividades físico-desportivas para atividade outdoor (corridas, ciclismo, remo, surf, windsurfe, kitesurf, skate dentre outros)
devem seguir as seguintes determinações:

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.

