
P O R T a R i a   n.º 254  de  24/04/2020
O SeCReTáRiO De eSTaDO Da inFRaeSTRuTuRa e MOBi-
LiDaDe,  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 uni-
dades 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

P O R T a R i a   n.º 255  de  24/04/2020
O SeCReTáRiO De eSTaDO Da inFRaeSTRuTuRa e MOBi-
LiDaDe,  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

SeCReTaRia De eSTaDO Da inFRaeSTRuTuRa e MOBiL-
iDaDe – 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 Mo-
bilidade – 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 Es-
tado. DaTa: Florianópolis, 22 de abril de 2020. SignaTáRiOS: 
Thiago Augusto Vieira, pela SIe, e geraldo Pauli, pelo Município.

Cod. Mat.: 665996

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 Mu-
nicípio de Quilombo (SC). Objeto: Autorização para que o Município 
de Quilombo se responsabilize pela execução de serviços de ma-
nutenção 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. Sig-
natários: 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 MOBiL-
iDaDe-Sie - eXTRaTO De COnVÊniO – eSPÉCie: Termo de 
Convênio no2020TR000459PaRTÍCiPeS: O estado de Santa 
Catarina, através da Secretaria de estado da Infraestrutura e Mo-
bilidade 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-

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 publi-
cação, 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;

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 doen-
ça 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 saú-
de existentes, neste momento, e sua evolução programada para 
enfrentamento da COVId-19: 

ReSOLVe:

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 hi-
gienização das mãos; 

IV.Quando utilizar ponto digital, higienizar após cada uso com ál-
cool 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, corri-
mãos, 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;

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 con-
taminação 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 sa-
nitárias imediatamente desta condição; 

XVIII.utilização de veículos de fretamento para transporte de tra-
balhadores, 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 equi-
pes de Vigilância Sanitária e das equipes de Segurança Pública. 

art. 3º As autorizações previstas nesta Portaria poderão ser revo-
gadas 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 doen-
ça 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 saú-
de 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 (cor-
ridas, ciclismo, remo, surf, windsurfe, kitesurf, skate dentre outros) 
devem seguir as seguintes determinações:
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I.Poderão ser utilizados os espaços públicos ao ar livre desde que 
não haja aglomeração de pessoas; 

II.deverão ser mantidos pelo menos 4 metros de distância entre 
um praticante e outro;

III.Todos os praticantes deverão utilizar máscaras durante todo o 
período da prática de atividade física; 

IV.excepcionalmente, para atividades aquáticas como surf e as 
demais atividades, não é necessário o uso de máscaras durante 
a permanência na água; 

V.usar sempre um calçado indicado e adequado para cada mo-
dalidade desenvolvida e, após o uso, fazer a devida higienização;

VI..Sempre que necessário fazer a troca da máscara que poderá 
ficar úmida com mais freqüência durante a prática esportiva;

VII.Se forem utilizar as academias ao ar livre deve-se transportar 
recipiente com álcool 70% para higienizar o equipamento onde 
as mãos são colocadas, antes e após o uso. Manter utilização 
dos equipamentos de forma intercalada a fim de manter distância 
mínima de 4m (quatro metros); 

VIII.Higienizar as mãos sempre que possível com água e sabão 
ou solução alcóolica 70%;

IX.I.Não tocar nos olhos, nariz e boca sem que tenham as mãos 
higienizadas, bem como, seguir as medidas de etiqueta da tosse;

X. Não tocar na máscara e seguir as recomendações sobre a reti-
rada e desinfecção da mesma que já estão dispostas na Portaria 
224 de 03/04/2020;

XI. Criar o hábito de monitorar sua saúde com frequência. Caso 
desenvolva sintomas sugestivos da COVId-19 (febre, tosse, falta 
de ar, etc), procurar orientação médica em uma unidade de as-
sistência à saúde.

art. 3º Após a realização da atividade física, tomar os seguintes 
cuidados ao chegar em casa: 

I.Antes de entrar em casa: retirar os sapatos na porta e higienizá-los 
antes de guardar;

II.Ao chegar em casa: evitar tocar as superfícies sem antes higie-
nizar as mãos;

III.Separar um local na entrada de casa para guardar alguns objetos 
que acabam ficando mais expostos à contaminação fora, por exem-
plo: garrafa de água, chaves, bolsas, celular, óculos entre outros. 

IV.Fazer a desinfecção com álcool 70%  dos materiais mais ma-
nipulados durante a prática esportiva, como: óculos, garrafa de 
água, celular, relógio, equipamento (prancha, skate, bicicleta, bola, 
entre outros);

V.Higienizar as mãos com água e sabão (por no mínimo 40 se-
gundos) ou álcool 70% (por no mínimo 20 segundos), assim que 
chegar em casa;

VI.Recomenda-se tomar banho e usar roupas limpas.

art. 4º Atividades físicas como treinos e jogos (vôlei, beach tênis, 
basquete, futvolei) coletivos poderão ocorrer ao ar livre desde que 
respeitando o limite máximo de quatro praticantes com os devidos 
distanciamentos de 4 metros e uso de máscaras, as atividades físicas 
que possuem contato físico com futebol, não estão autorizadas.

art.5º As autorizações previstas nesta Portaria poderão ser revo-
gadas a qualquer tempo diante da evolução da pandemia e seu 
impacto na rede de atenção à saúde.

art. 6º esta Portaria entra em vigor em 27 de abril de 2020 e tem 
vigência limitada ao disposto no art. 7º do decreto estadual n. 515, 
de 17 de março de 2020.

HeLTON de SOuZA ZeFeRINO
Secretário de estado da Saúde

Cod. Mat.: 666471

SeCReTARIA de eSTAdO dA SAÚde: APLICAÇÃO de SANÇÃO. 
decisão: O Secretário de estado da Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto nos autos do processo SeS 
130975/2019 e em consonância com o art. 87 da Lei 8.666/93 e 
art. 110 do decreto estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à empresa 
CiRuRgiCa SanTa CRuZ COM. De PRODuTOS HOSPiTaLaReS 
LTDa, CNPJ 94.516.671/0002-34, a penalidade de MuLTA no valor 
R$ 1.644,00 por descumprimento da AF 24413/2019.

Cod. Mat.: 666011

SeCReTARIA de eSTAdO dA SAÚde: APLICAÇÃO de SANÇÃO. 
decisão: O Secretário de estado da Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto nos autos do processo SeS 
112500/2019 e em consonância com o art. 87 da Lei 8.666/93 e 
art. 110 do decreto estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à empresa 
SuLMeDiC COM. De MeD. eiReLi, CNPJ 09.944.371/0001-04, a 
penalidade de MuLTA no valor R$ 16.624,36 por descumprimento 
da AF 21687/2019.

Cod. Mat.: 666012

SeCReTARIA de eSTAdO dA SAÚde: APLICAÇÃO de SANÇÃO. 
decisão: O Secretário de estado da Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto nos autos do processo SeS 20329/2020 
e em consonância com o art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 108, I, do 
decreto estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à empresa PLANeTA 
COMeRCIAL LTdA., CNPJ 04.112.923/0001-96, a penalidade de 
aDVeRTÊnCia por descumprimento da Autorização de Fornec-
imento 1690/2020.

Cod. Mat.: 666016

SeCReTARIA de eSTAdO dA SAÚde: APLICAÇÃO de 
SANÇÃO. decisão: O Secretário de estado da Saúde, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o disposto nos autos do 
processo SeS 96946/2019 e em consonância com o art. 87 da Lei 
8.666/93 e art. 108, I, do decreto estadual 2.617/09, RESOLVE 
aplicar à empresa QueRÊNCIA COMeRCIAL e dISTR. LTdA, 
CNPJ 10.907.550/0001-42, a penalidade de aDVeRTÊnCia por 
descumprimento do edital 1365/2019.

Cod. Mat.: 666017

extrato de Termo de Cooperação Técnica nº 2020Tn000590
COnCeDenTe: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde-SeS. COnVenenTe: Vitae educação para 
Jovens e Adultos – Ltda Me. OBJeTO: visa o desenvolvimento de 
ações conjuntas para a operacionalização de programas de estágio 
supervisionado curricular obrigatório e aulas práticas nas unidades 
da Secretaria de estado da Saúde/SC, de estudantes matriculados 
e com frequência efetiva nos cursos regulamentados pela Vitae 
educação para Jovens e Adultos – Ltda Me, visando o aprendizado 
de competências próprias de atividade profissional e a contextual-
ização curricular, possibilitando o desenvolvimento do estudante 
para a vida cidadã e para o trabalho. PRaZO De VigÊnCia: o 
presente termo terá vigência de 2 (dois) anos, a contar da data da 
sua assinatura. DaTa: 23 de abril de 2020. SignaTáRiO: Helton 
de Souza Zeferino, pela SeS/SC e Rúbia Michelis dos Santos, pela 
Vitae educação para Jovens e Adultos – Ltda Me.

Cod. Mat.: 666049

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXTRaTO De TeRMO De COnVÊniO nº 2020TR000223
COnCeDenTe: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenenTe: Secretaria Municipal de Saúde de 
Canoinhas, por meio do Fundo Municipal de Saúde. OBJeTO: 
Auxiliar na aquisição de exames de Média e Alta Complexidade 
do município de Canoinhas. VaLOR DOS ReCuRSOS: Total de 
R$ 461.792,67 (quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e 
noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), em parcela úni-
ca. DOS ReCuRSOS: As despesas serão realizadas na seguinte 
classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 
– 0430 – 0378 – 014240 – 3 – 33 – 40 – 41, Programa Transferên-
cia: 2019008465, Fonte dos Recursos: 0100, Natureza da des-
pesa: 33404100, conforme Nota de empenho nº 2020Ne005474, 
de  18/02/2020 constante no processo SCC 4409/2019. PRaZO 
De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 2020, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. DaTa: Florianópolis, 
19 de fevereiro de 2020. SignaTáRiO: Helton de Souza Zeferino, 
pela SeS, douglas borba, pela SCC e gilberto dos Passos, pela 
Secretaria.RP/SCC

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXTRaTO De TeRMO De COnVÊniO nº 2020TR000225
COnCeDenTe: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenenTe: Município de Chapecó. OBJeTO: Auxiliar 
no apoio financeiro para pagamento de despesas de Média e Alta 
Complexidade (MAC) – Serviços de ecodopler Vascular e Angio 
Tomografia para o Município de Chapecó. VaLOR DOS ReCuR-
SOS: Total de R$ 196.190,00 (cento e noventa e seis mil e cento 
e noventa reais), sendo R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil 
reais) pela CONCedeNTe e R$ 190,00 (cento e noventa reais), 
como contrapartida financeira por parte do CONVENENTE, em 
parcela única. DOS ReCuRSOS: As despesas serão realizadas 

na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 
– 10 – 302 – 0430 – 0378 – 014240 – 4 – 33 – 40 – 41, Programa 
Transferência: 2019008465, Fonte dos Recursos: 0100, Natureza da 
despesa: 33404100, conforme Nota de empenho nº 2020Ne005513, 
de 18/02/2020, constante no processo SCC 4883/2019. PRaZO 
De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 2020, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. DaTa: Florianópolis, 
19 de fevereiro de 2020. SignaTáRiO: Helton de Souza Zeferino, 
pela SeS, douglas borba, pela SCC e Luciano José buligon, pelo 
Município.RP/SCC

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXTRaTO De TeRMO De COnVÊniO nº 2020TR000277
COnCeDenTe: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde – 
FeS. COnVenenTe: Município de Campo erê. OBJeTO: Auxiliar 
no custeio e manutenção do conjunto de ações que promova a 
saúde, de prevenção (imunizações, ações coletivas e preventivas, 
vigilância á saúde). e de recuperação (atendimento médico, trata-
mento e reabilitação, assistência farmacêutica aos que venham a 
procurar atendimento médico ambulatorial, contando também junto 
aos profissionais da equipe multiprofissional, para termos êxito no 
trabalho e desenvolvimento da promoção em saúde no município. 
Com a finalidade de oferecer melhor assistência aos usuários do 
SuS. VaLOR DOS ReCuRSOS: Total de R$ 1.376.434,70 (um 
milhão e trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos e trinta e 
quatro reais e setenta centavos), sendo R$ 1.376.420,00 (um milhão 
e trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos e vinte reais) pela 
CONCedeNTe e R$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos), 
como contrapartida financeira por parte do CONVENENTE, em 
parcela única. DOS ReCuRSOS: As despesas serão realizadas 
na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 
– 10 – 302 – 0430 – 0378 – 014240 – 3 – 33 – 40 – 41, Programa 
Transferência: 2019008465, Fonte dos Recursos: 0100, Natureza da 
despesa: 33404100, conforme Nota de empenho nº 2020Ne005897, 
de 20/02/2020, constante no processo SCC 5583/2019. PRaZO 
De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 2020, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. DaTa: Florianópolis, 
27 de fevereiro de 2020. SignaTáRiO: Helton de Souza Zeferino, 
pela SeS, douglas borba, pela SCC e Odilon Vicente de Lima, 
pelo Município.RP/SCC

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXTRaTO De TeRMO De COnVÊniO nº 2020TR000320
COnCeDenTe: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde – 
FeS. COnVenenTe: Secretaria Municipal de Saúde de Imaruí, por 
meio do Fundo Municipal de Saúde. OBJeTO: Auxiliar no custeio 
e manutenção dos serviços de saúde municipal para atendimento 
aos usuários do SuS do município de Imaruí. VaLOR DOS Re-
CuRSOS: Total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por 
parte do CONCedeNTe, em parcela única. DOS ReCuRSOS: As 
despesas serão realizadas na seguinte classificação orçamentária: 
48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 0430 – 0378 – 014240 – 3 
– 33 – 40 – 41, Programa Transferência: 2019008465, Fonte dos 
Recursos: 0100, Natureza da despesa: 33404100, conforme Nota de 
empenho nº 2020Ne006787, de 27/02/2020, constante no processo 
SCC 5166/2019. PRaZO De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 
2020, condicionada sua eficácia à publicação, deste extrato, no 
dOe. DaTa: Florianópolis, 05 de março de 2020. SignaTáRiO: 
Helton de Souza Zeferino, pela SeS, douglas borba, pela SCC e 
André Poluceno Viana, pela Secretaria.RP/SCC

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXTRaTO De TeRMO De COnVÊniO nº 2020TR000323
COnCeDenTe: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenenTe: Município de Monte Carlo. OBJeTO: Trans-
ferência de recursos financeiros para oferecer melhor assistência 
ao atendimento de saúde e manter o atendimento aos usuários 
do sus do município de Monte Carlo, VaLOR DOS ReCuRSOS: 
Total de R$ R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por 
parte do CONCedeNTe, em parcela única. DOS ReCuRSOS: As 
despesas serão realizadas na seguinte classificação orçamentária: 
48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 0430 – 0378 – 014240 – 3 
– 33 – 40 – 41, Programa Transferência: 2019008465, Fonte dos 
Recursos: 0100, Natureza da despesa: 33404100, conforme Nota de 
empenho nº 2020Ne005938, de 20/02/2020, constante no processo 
SCC 4362/2019. PRaZO De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 
2020, condicionada sua eficácia à publicação, deste extrato, no 
dOe. DaTa: Florianópolis, 05 de março de 2020. SignaTáRiO: 
Helton de Souza Zeferino, pela SeS, douglas borba, pela SCC e 
Sonia Salete Vedovatto, pelo Município.RP/SCC

Cod. Mat.: 666076
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