
DECRETO Nº 554, DE 11 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 525, de 2020, que dis-

põe sobre novas medidas para enfrenta-

mento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do co-

ronavírus e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAN-
TA CATARINA,  no uso das atribuições privativas que 

lhe conferem os incisos I, III e IV, alínea “a”,  do art. 71 da 

Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei federal 

nº 13.979,  de 6 de fevereiro de 2020, e de acordo com 

o que consta nos autos do processo  nº SEA 3147/2020,

DECRETA:

Art. 1º O art. 7º do Decreto nº 525, de 23 de 

março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º ................................................................

I – até 30 de abril de 2020:

a) a circulação de veículos de transporte 

coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros;

b) a circulação e o ingresso no território catari-

nense de veículos de transporte interestadual e internacional 

de passageiros, público ou privado, bem como os veículos 

de fretamento para transporte de pessoas;

c) o funcionamento de shopping centers, 

centros comerciais e galerias; e

d) a permanência de pessoas em bares, cafés, 

restaurantes e similares; e

II – até 31 de maio de 2020:

a) os eventos e as reuniões de qualquer na-

tureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, 

cursos presenciais, missas e cultos religiosos;

b) a concentração e a permanência de pes-

soas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, 

praças e praias;

c) as aulas nas unidades das redes pública e 

privada de ensino, municipal, estadual e federal, incluindo 

educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação 

de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, 

sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual 

deverá ser objeto de reposição oportunamente;

d) o calendário de eventos esportivos organi-

zados pela Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE), 

bem como o acesso público a eventos  e competições da 

iniciativa privada; e

e) as atividades em academias, clubes, ci-

nemas, teatros, casas noturnas, bem como a realização 

de shows e espetáculos.

§ 1º Além das atividades e dos serviços 

suspensos conforme o disposto neste artigo, fi ca proibida 

a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja 

interno ou externo, conforme regras sanitárias emitidas 

pelo COES da SES.

§ 2º Fica autorizada a comercialização de 

alimentos e bebidas por bares, cafés, restaurantes e simi-

lares somente no sistema de tele-entrega ou retirada no 

estabelecimento.” (NR)
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Art. 2º O art. 9º do Decreto nº 525, de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º.................................................................

............................................................................

XL – ofi cinas de reparação de veículos;

...........................................................................

§ 6º Ficam reconhecidos como essenciais as 
atividades e  os serviços públicos previstos em Decreto 
federal que regulamente o § 9º do art. 3º da Lei federal nº 
13.979, de 2020, exceto os serviços públicos e as ativida-
des listados em Decreto federal que sejam expressamente 
restringidos por Decreto estadual.” (NR)

Art. 3º O art. 25 do Decreto nº 525, de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. Na forma do art. 52 da Lei nº 6.320, 
de 20 de dezembro de 1983, fi cam investidos como autori-
dades de saúde os militares e servidores da Polícia Militar e 
da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, cabendo-lhes 
a fi scalização das medidas específi cas de enfrentamento 
previstas na Seção I do Capítulo III deste Decreto, bem 
como daquelas dispostas em Portarias do Secretário de 

Estado da Saúde, sem prejuízo da atuação de órgãos com 
competência fi scalizatória específi ca.

Parágrafo único. Havendo descumprimento das 
medidas estabelecidas neste Decreto ou em Portarias do 
Secretário de Estado da Saúde, as autoridades competentes 
devem apurar eventual prática de infrações administrativas 
previstas na Lei federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, 
ou na Lei nº 6.320, de 1983, bem como do crime previsto 
no art. 268 do Código Penal.” (NR)

Art. 4º O Decreto nº 525, de 2020, passa a 
vigorar acrescido do art. 26-B, com a seguinte redação:

“Art. 26-B. Os Municípios do Estado, por meio 
dos respectivos Prefeitos, poderão estabelecer medidas 
específi cas de enfrentamento mais restritivas  do que as 
previstas neste Decreto ou em Portarias do Secretário de 
Estado da Saúde, observadas as informações técnicas do 
COES e de acordo com a necessidade apresentada, a fi m 
de conter a contaminação e a propagação do coronavírus 
em seus territórios.” (NR)

Art. 5º O Decreto nº 525, de 2020, passa a 
vigorar acrescido do art. 26-C, com a seguinte redação:

“Art. 26-C. O COES deverá divulgar e atua-
lizar diariamente, por meio do site da SES, os dados e as 

informações relativos ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de que trata este Decreto.” (NR)

Art. 6º Este Decreto entra em vigor no dia 13 
de abril de 2020, com prazo de vigência limitado ao disposto 
nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020.

Florianópolis, 11 de abril de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

DOUGLAS BORBA
Chefe da Casa Civil

ALISSON DE BOM DE SOUZA
Procurador-Geral do Estado

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda

HELTON DE SOUZA ZEFERINO
Secretário de Estado da Saúde
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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 Ofi cial após análise e aprovação pelo 
nosso setor de cadastros. Será enviado automaticamente um e-mail com 
login e senha para acesso ao sistema.
Ao fi nalizar 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 ofi cial, selecionará no menu a opção 
Diário Ofi cial, 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-Offi  ce – 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 fl uxo 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 fi dedignida-
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 fi scais em decorrência do envio de 
matérias em duplicidade.
Dados para contato
E-mail: diarioofi cial@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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