
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757920

PORTARIA Nº 1072/GABSA/SAP.
O -
educativa, 

 
DISPENSAR A PEDIDO 

contar de 02/08/2021.

NOME MATRÍCULA
ANTONIO ANTUNES DA CRUZ DE BARROS 951.081-8-05

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757921

PORTARIA Nº 1073/GABSA/SAP.
O -
educativa, 

 
DISPENSAR A PEDIDO 

02/08/2021.

NOME MATRÍCULA
MARIO AFONSO E MALUF 960.152-0-03

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757922

PORTARIA Nº 1074/GABSA/SAP.
O -
cioeducativa, 

Estado nº 21.117, de 08/10/2019, 
DELEGAR COMPETÊNCIA ao servidor RO-

DRIGO SILVEIRA DUARTE, 

26/07/2021 a 14/08/2021.
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO

-
cioeducativa

Cod. Mat.: 757923

PORTARIA Nº 1075/GABSA/SAP.
O -
cioeducativa, 

CONVOCAR

NOME MATRÍCULA
ELISON IVAN SOARES 381.173-5-01

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757925

PORTARIA Nº 1076/GABSA/SAP.
O -
cioeducativa, 

CONVOCAR
para desempenhar suas funções junto à Diretoria de Administração 

NOME MATRÍCULA
KELVYN DIEHL 972.520-2-01

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757926

PORTARIA Nº 1078/GABSA/SAP.
O -
cioeducativa, 

6.745/1985 e processo SAP 67596/2020, DESIGNAR a 
FC 3 

NOME MATRÍCULA
ELISON IVAN SOARES 381.173-5-01

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757927

PORTARIA Nº 1079/GABSA/SAP.
O -
cioeducativa, 

DISPENSAR 
a FC 1 (supervisor) 

NOME MATRÍCULA
VANESSA BEATRIZ DA SILVEIRA SILVA 393.235-4-01

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757929

PORTARIA Nº 1080/GABSA/SAP.
O -
cioeducativa, 

DESIGNAR a 
FC 1 

NOME MATRÍCULA
KELVYN DIEHL 972.520-2-01

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
-

cioeducativa
Cod. Mat.: 757930

Errata:
Errata do Extrato da Portaria 

180 de 29/03/2021, Publicado no DOE 21.512 de 03/05/2021.

Onde se lê: OBJETO: OUTORGADO: ANTONIO FORNASA AD-
MINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ: 83.705.152/0001-17. 
EMPREENDIMENTO:  Urus-
sanga S/C.

Leia-se: OBJETO: OUTORGADO: ANTONIO FORNASA ADMINIS-
TRADORA DE BENS LTDA CNPJ: 83.705.152/0001-17. EMPRE-
ENDIMENTO:  Urussanga S/C.

Cod. Mat.: 757824

PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC/ 1967 de 11/08/2021

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SAÚDE, DA EDUCA-
ÇÃO E O CHEFE DA DEFESA CIVIL, no uso das atribuições 

CONSIDERANDO

(OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção hu-

CONSIDERANDO 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em 

-

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de 

CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada das 

prevenção e mitigação da disseminação da COVID- 19;
CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 

-
VID-19 para Educação;
CONSIDERANDO 

ações de combate a COVID19;
CONSIDERANDO a Lei nº 18.032, de 8 de dezembro de 2020, 

pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO -

RESOLVEM:

CAPÍTULO I
Dos dispositivos gerais

Art. 1º -

Parágrafo único: 

CAPÍTULO II

Art. 2º 

-

para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

Art. 3º -

Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de setembro de 2020.
Parágrafo único -

-

Art. 4º 
-

-

na Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de setembro 

§1º Os Comitês Municipais de Gerenciamento da Pandemia da 

para a COVID-19 a partir de termo de

SES/ DCSC nº 750, de 25 de setembro de 2020.
§ 2º 
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§3º 

-

§ 4º 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19.

Art. 5° 

estão autorizadas, seguindo rigorosamente todos os cuidados e 

§ 1º 
-

§ 2º 
de cada Sistema de Ensino, respeitando o raio de 1 a 1,5 m de 
distanciamento entre os estudantes.

§ 3º A capacidade de atendimento, respeitando o distanciamento 

cada ambiente.
§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 
o distanciamento de 1,5 m obrigatoriamente.

Art. 6º 
de forma remota os estudantes que se enquadrarem nas seguintes 
condições:

II – obesidade grave;
III– asma;

VI- imunodeprimidos;

Parágrafo único: 
enquadrados em grupo de risco, poderão retornar às atividades pre-

dose única ou da segunda dose da vacina contra a COVID-19, de 

Art. 7º -

-

§ 1º -

retornar às atividades presenciais após 28 (vinte e oito) dias con-

vacina contra a COVID-19, de acordo com as orientações de cada 

§ 2º 

§ 3º Cópias dos comprovantes de vacinação deverão ser entregues 

§ 4º 
-

da não imunização.

Art. 8º 
-

Seção II

Art. 9º 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados, diante do 

-

face shield

-

uniforme;

-
mento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;

de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) ou outro programa que 

-

Dos regramentos

Art. 10 -

 ing.
Parágrafo único: Os conteúdos dos cadernos das diretrizes sani-

passam a compor esta Portaria nas seções que seguem.

Seção I

Subseção I
Medidas Administrativas

Art. 11 

todos os dias, a mesma mesa e a mesma cadeira;

-

surdez; (nova redação)

-
-

adequações e acesso às informações;

-

apresentações teatrais, entre outras. Caso a instituição de ensino 

-

-

-

-

-

mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em espaços 

-

-

para posterior higienização, bem como na adequada higienização 
das mãos e de objetos, na manutenção da etiqueta respiratória e 

de Espectro Autista (TEA);
-

refeitórios, corredores, dentre outros;

de ensino, em decorrência do cumprimento destes regramentos;

de Ensino e conforme determina a Nota Informativa nº 002/2021 ou 
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na mesma turma.

Subseção II

Art. 12 

-

d) após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;
e) antes e após o uso do banheiro;

i) antes das refeições;
j) antes e após cuidar de ferimentos;

-
teriais de higienização;

m) após trocar de sapatos;

o) antes e após iniciar uma nova atividade.

-
gienização das mãos;

-

do seu turno;

-

ou outro dispositivo;

Subseção III

Art.13 

tecido (TNT) ou de
-

-
sino. Para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses anos e para estudantes 

nº 14019/2020.

-

face shield.

2 (duas) horas ou quando se tornar úmida (se antes deste tempo), 

deve ser descartada, quando apresentar sinais de desgaste, como 

Seguir sempre as orientações do fabricante.
face shield 

conforme instruções do fabricante.

higienização, bem como na adequada higienização das mãos e de 
objetos, na manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao 

Subseção IV

Art. 14 

-
mento de 1m a 1,5m de raio entre os estudantes, de acordo com 

entre as pessoas;

no mesmo ambiente, respeitando o distanciamento obrigatório, 

recomendado;
-

-

-
-

que evitem ou minimizem o cruzamento das pessoas na mesma 

-

nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as 

-

bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes 

-
dores e visitantes, previamente ao seu ingresso nas dependências 

-

especiais;

em casa quando estiverem doentes ou apresentarem sintomas;

aos sintomas e de manter contato com a administração da unidade 

Subseção V

Art. 15 

a) Comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços 
e beijos;

-

Subseção VI
Medidas de higienização e sanitização de ambientes

Art. 16 

da COVID-19:

de dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das 

-

-
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Subseção VII

pessoais

Art. 17 

tablets, equipamentos, 

-

equipamentos ou instrumentos;

-

arejado. Somente retornar para uso após quarentena de três dias.

Subseção VIII

Art. 18 

com COVID-19;

todos os turnos;

-

-

dos encaminhamentos;

-
mentos e testagem, seguindo as orientações da Nota Informativa 

IX. A Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado 
-

nota informativa da SES;

-

Subseção IX

Art. 19 

-

para evitar troca de espaços e maior movimentação nos corredores;
-

-

-

na mesma turma.

-

-

-

XI. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais 

e higienizar, imediatamente após o uso, brinquedos e materiais que 

-

Subseção X
-

Art. 20 

gerais determinadas nos incisos dos Art. 10 a 17 desta Portaria, 

-
-

com assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio) de 
-

-

uso; (nova redação)
-

para a instituição;

-

XIV. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem 

-

-

atendimento de cada criança;

capa de chuvas), descontaminando-o após cada uso;
e) higienizar as mãos da criança após o procedimento;

atividade;

Subseção XI

Art. 21 

gerais determinadas nos incisos dos Art.

da COVID-19:

§ 1º 

-
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-

para evitar troca de espaços e maior movimentação nos corredores;
-

-

-

-

-

XI. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais 

-

-
dores e carrinhos;

atendimento de cada criança;

capa de chuvas), descontaminando-o após cada uso;

atividade;

-

-

-

-
tegração destes.

Subseção XII

Art. 22 

nos incisos dos Art. 10 a 17 desta Portaria, deverão organizar 

-

mesma cama;

e outras vestimentas;

VIII. Fica proibida a troca entre os estudantes ou a doação de 
vestimentas ou outros pertences usados durante a permanência 

prestadores de serviço, entregadores e demais pessoas que cir-

Seção II

Art. 23 -

-

da COVID-19;

-
cionais Padronizados (POPs) de forma a combater a disseminação 
da COVID-19;

-

as pessoas;

1,5 metro (um metro e meio) entre pessoas no refeitório em todas 

1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma 

entre outros;

conforme a RDC 216/2004/ANVISA e Portaria SES nº 256, de 
-

-

-

-
-

de 0 a 2 anos:

-

à disseminação da COVID-19;

-
ticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a 
combater a disseminação da COVID-19;

VI. Para desinfecção (diminuição da quantidade de microrganismos) 

-

e mamadeiras, de forma que cada criança seja atendida individu-

Seção III

Art. 24 
-

transporte, quanto às medidas para a prevenção e mitigação da 
disseminação da COVID-19.
§ 1º -
guintes medidas devem ser adotadas:

-

-

-
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-

dos bancos da parte dianteira;

de ar sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso o 

ar, esta deve estar ativa, bem como a higienização e as substituições 

dos fabricantes;

-

ao menos uma vez ao dia;

-

-

-
cessidades especiais no embarque e desembarque e na ocupação 

o monitor sozinho não consiga administrar, sendo que os pais e 

§ 2º 

-

-

III. Os motoristas, monitores e demais prestadores de serviço do 

para higienização das mãos;
-

-

quanto à forma adequada de uso dos dispositivos de segurança 

troca, substituição, higienização e descarte;

roupa ou uniforme.
§ 3º 

-

a evitar o risco de contaminação dentro do transporte, orientando 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 As autorizações previstas nesta Portaria poderão ser re-

impacto na rede de atenção à saúde.
Art. 28 

Art. 29 O descumprimento do disposto nesta Portaria constitui 

Art. 30 Revogar a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 476, de 
06/05/21.
Art. 31 

Cod. Mat.: 757903

PORTARIA P/1958 - de 11/08/2021
CONCEDER HOMOLOGACAO, conforme Processo SED 79785/2021 

-

PORTARIA P/1959 - de 11/08/2021
CONCEDER HOMOLOGACAO, conforme Processo SED 79733/2021 

nº.0980173-1-02, nomeada por concurso para o cargo de Professor, 

a partir de 30/07/2021.

PORTARIA P/1960 - de 11/08/2021
TORNAR SEM EFEITO, conforme Processo SED 78575/2021, a 

-

PORTARIA P/1961 - de 11/08/2021
AUTORIZAR

-

AB.

PORTARIA P/1962 - de 11/08/2021
RETIFICAR, conforme Processo SED 77763/2021, a admissão em 

nº.622.463-6-01, ocupante do cargo de Professor, para atuar no 

COD HAB 300.

PORTARIA P/1963 - de 11/08/2021
AUTORIZAR

-

PORTARIA P/1964 - de 11/08/2021
CONCEDER LICENCA SEM REMUNERAÇÃO, de acordo com 
o art. 117, da Lei 6844/86,conforme Processo SED 77041/2021,a 

-

Previdência, conforme dispõe o art. 4º, § 4º, art. 17 e art. 82, da 

PORTARIA P/1965 - de 11/08/2021
CONCEDER AFASTAMENTO, conforme Processo SED 76.426/2021, 
e de acordo com o art. 29, inciso V, da Lei nº 6844/86, à MARILEIA 

com 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no CEJA de Tubarão, 
cód 751007005170, Tubarão, a partir de 09/08/2021.

PORTARIA P/1966 - de 11/08/2021
RETIFICAR, conforme Processo SED 71522/2021, a autorização 

-

-
tavo da Rosa Machado.

LUIZ FERNANDO CARDOSO
Secretário de Estado da Educação

PORTARIA P/1968 - de 11/08/2021
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

DESIGNAR, de acordo com o artigo nº 85, inciso I e artigo nº 171 
-

-

PORTARIA P/1969 de 11/08/2021
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

DISPENSAR, de acordo como artigo nº 85, inciso I e artigo nº 171 
-

79164/21):

0-02, Supervisor-FC-1;

nº.301.554-8-02, Supervisor-FC-1.

PORTARIA P/1970 de 11/08/2021
O SECRETÁRIOADJUNTODE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

DISPENSAR, de acordo com o artigo nº 85, inciso I e artigo nº 171 
-

nível FC-2, no âmbito da Diretoria de 

de 05/08/2021 (SED78141/2021).

PORTARIA P/1971 - de 11/08/2021
CONCEDER AFASTAMENTO , de acordo com o art.29, Item V, 

-

Educacionais (DIPE),
GAEBE

PORTARIA P/1972 - de 11/08/2021
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 
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