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;
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 escolares/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 MODERADO (representado pela cor AZUL) na Avaliação de Risco Potencial 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 GRAVÍSSIMO (representado pela cor
vermelha) na Avaliação de Risco Potencial ao COVID-19 é facultado aos estabelecimentos de
ensino desenvolver atividades de reforço pedagógico individualizado, desde que tenham os Planos
de Contingência homologados, conforme determina a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750,
de 25 de setembro de 2020.
Art.3º - 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por NATALINO UGGIONI e ANDRÉ MOTTA RIBEIRO em 06/11/2020 às 18:15:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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