
4649-4/08

Comércio atacadista de produtos de higiene, 
limpeza e conservação domiciliar – Inclusive 
Importadoras – Inclusive Importadoras

4649-4/09

Comércio atacadista de produtos de higiene, 
limpeza e conservação domiciliar, com atividade 
de fracionamento e acondicionamento associada 
– Inclusive Importadoras

4722-9/02 Peixaria

4771-7/02
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
com manipulação de fórmulas

4771-7/03
Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
homeopáticos

5620-1/01
Fornecimento de alimentos preparados prepon-
derantemente para empresas

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto 
pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências - Incluindo: Hospital Geral, Hospital 
Geral com Unidade Psiquiátrica, Hospital Espe-
cializado em Psiquiatria, Hospital de Custódia, 
Hospital Dia, Serviço de atenção obstétrica e 
neonatal, UTI Adulto/Neonatal/Pediátrica, Farmá-
cia Privativa de Unidade Hospitalar e Serviço 
de Nutrição e Dietética Intra-hospitalar/Enteral/
Paraenteral

8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e 
unidades hospitalares para atendimento a urgên-
cias - Inclusive em Saúde Mental e UPA

8621-6/01 UTI móvel

8621-6/02
Serviços móveis de atendimento a urgências, 
exceto por UTI móvel

8622-4/00
Serviços de remoção de pacientes, exceto os 
serviços móveis de atendimento a urgências

8630-5/01

Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos - incluido 
as Unidades Públicas de Saúde que realizam 
tais procedimentos

8630-5/04 Atividade odontológica
8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana
8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida
8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica

8640-2/02
Laboratórios clínicos - Análises Clínicas ou Posto 
de Coleta Laboratorial

8640-2/03
Serviços de diálise e nefrologia - incluindo 
Serviço de Terapia Renal Substitutiva

8640-2/04 Serviços de tomografia

8640-2/05

Serviços de diagnóstico por imagem com uso 
de radiação ionizante - Inclusive para Medicina 
Nuclear ou Radiologia Intervencionista/Hemod-
inâmica

8640-2/06 Serviços de Ressonância Magnética

8640-2/07

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de 
radiação ionizante, exceto ressonância magnéti-
ca - incluindo ultrassonografia e densitometria 
óssea

8640-2/08
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - 
ECG, EEG e outros exames análogos

8640-2/09
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - 
endoscopia e outros exames análogos

8640-2/10 Serviços de quimioterapia
8640-2/11 Serviços de radioterapia

8640-2/12
Serviços de hemoterapia - inclusive bancos de 
sangue

8640-2/13 Serviços de litotripsia

8640-2/14
Serviços de bancos de células e tecidos hu-
manos - inclusive Centro de Terapia Celular

8640-2/99

Atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêutica não especificadas ante-
riormente

8650-0/07
Atividades de terapia de nutrição enteral e 
parenteral

8650-0/99
Atividades de profissionais da área de saúde não 
especificadas anteriormente

8690-9/02
Atividades de Bancos de Leite Humano - inclu-
sive posto de coleta

8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde humana 
não especificadas anteriormente

8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas
8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos

8711-5/05

Condomínios residenciais para idosos - Incluindo 
Centros de Atenção Diária e Centro de Convivên-
cia de Idosos

8720-4/01
Atividades de centros de assistência psicossocial 
- CAPS AD, I, 1, 2, 3 ou 4

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e à saúde 
a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência 
mental e dependência química e grupos simi-
lares não especificadas anteriormente - Incluindo 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde 
Mental, Comunidades Terapêuticas de Saúde e 
de Interesse da Saúde

9601-7/01 Lavanderias - de produtos hospitalares
9603-3/02 Serviços de cremação
9603-3/05 Serviços de somatoconservação
9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing

ANEXO IV – CNAES COM MAIS
DE UMA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Cód CNAE Nova Denominação...
1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas...

BR

... desde que o resultado do exercício da ativi-
dade econômica não será diferente de produto 
artesanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

1093-7/01
Fabricação de produtos derivados do cacau e de 
chocolates...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto arte-
sanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

1093-7/02
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e sem-
elhantes...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto arte-
sanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de produto arte-
sanal.

MR
...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de produto artesanal.

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica...
BR ...SEM serviços de alimentação
MR ...COM serviços de alimentação
8230-0/02 Casas de festas e eventos...
BR ...SEM serviços de alimentação
MR ...COM serviços de alimentação
9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos...
BR ...SEM piscina
MR ...COM piscina

9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer não espe-
cificadas anteriormente...

BR ...SEM atividades aquáticas e piscinas coletivas
MR ...COM atividades aquáticas ou piscinas coletivas

9499-5/00
Atividades associativas não especificadas ante-
riormente...

BR
...exceto APAE-Associação de pais e Amigos dos 
Excepcionais

MR
...exclusivamente APAE-Associação de pais e 
Amigos dos Excepcionais

1043-1/00
Fabricação de margarina e outras gorduras vege-
tais e de óleos não comestíveis de animais...

BR ...exclusivamente produtos não comestíveis
AR ...exclusivamente produtos comestíveis

1095-3/00
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e 
condimentos...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não será diferente de especiaria ou 
condimentos desidratado produzido artesanal-
mente.

AR

...exclusivamente no exercício da atividade 
econômica diferente de especiaria ou condimen-
tos desidratado produzido artesanalmente.

1099-6/04 Fabricação de gelo comum...

BR

...desde que o gelo fabricado não será para 
consumo humano e não entrará em contato com 
alimentos e bebidas.

AR
...para consumo humano ou se entrará em conta-
to com alimentos e bebidas.

1721-4/00 Fabricação de papel...
BR ...exceto papel Grau Cirúrgico
AR ...Grau Cirúrgico
1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel...
BR ...exceto para alimentos e bebidas
AR ...para alimentos e/ou bebidas

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, 
papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
não especificados anteriormente...

BR
...exceto para fabricação de caixas perfurocor-
tantes

AR
...exclusivamente para fabricação de caixas 
perfurocortantes

2014-2/00 Fabricação de gases industriais...

BR

...exceto Gases Comprimidos e Liquefeitos Me-
dicinais (incluindo envase) e Líquidos Criogênicos 
Medicinais

AR

... exclusivamente para Gases Comprimidos e 
Liquefeitos Medicinais (incluindo envase) e/ou 
Líquidos Criogênicos Medicinais

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas...

BR
...que NÃO entrarão em contato com alimentos e 
bebidas

AR
...que entrarão em contato com alimentos e/ou 
bebidas

2099-1/99
Fabricação de outros produtos químicos não 
especificados anteriormente...

BR
...exceto para fabricação de Insumos Farmacêuti-
cos, alimentícios e bebidas

AR
...exclusivamente para fabricação de Insumos 
Farmacêuticos, alimentícios e/ou bebidas

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico...
BR ...exceto para alimentos e bebidas

AR ...para alimentos e/ou bebidas

2229-3/01
Fabricação de artefatos de material plástico para 
uso pessoal e doméstico...

BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas

2229-3/99
Fabricação de artefatos de material plástico para 
outros usos não especificados anteriormente...

BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas
2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro...
BR ...exceto para alimentos e bebidas
AR ...para alimentos e/ou bebidas
2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro...

BR

...esde que o resultado do exercício da atividade 
econômica não seja produto industrial sujeito à 
vigilãncia sanitária.

AR

...esde que o resultado do exercício da atividade 
econômica seja produto industrial sujeito à vig-
ilância sanitária.

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários...
BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas
2441-5/02 Produção de laminados de alumínio...
BR ...exceto destinados para alimentos
AR ...destinados para alimentos
2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria...
BR ...exceto destinados alimentos
AR ...destinados alimentos

2593-4/00
Fabricação de artigos de metal para uso domésti-
co e pessoal...

BR ...exceto destinados alimentos e bebidas
AR ...destinados alimentos e/ou bebidas
2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos...
BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...Produtos para Saúde

2651-5/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos de 
medida, teste e controle...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...Produtos para Saúde

2670-1/01
Fabricação de equipamentos e instrumentos 
ópticos, peças e acessórios...

BR
...exclusivamente para peças e acessórios, excet-
uando equipamentos e instrumentos ópticos

AR
...exclusivamente para equipamentos e instru-
mentos ópticos, excetuando peças e acessórios

2759-7/01
Fabricação de aparelhos elétricos de uso pes-
soal, peças e acessórios...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

2790-2/99
Fabricação de outros equipamentos e aparelhos 
elétricos não especificados anteriormente...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

2823-2/00

Fabricação de máquinas e aparelhos de refriger-
ação e ventilação para uso industrial e comercial, 
peças e acessórios..

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

2862-3/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as 
indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e 
acessórios...

BR
...que NÃO entrarão em contato com alimentos e 
bebidas

AR
...que entrarão em contato com alimentos e/ou 
bebidas

3104-7/00 Fabricação de colchões...
BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

3250-7/02
Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgi-
co, odontológico e de laboratório...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios para cor-
reção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos 
em geral, exceto sob encomenda...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos...

BR
...desde que não haverá fabricação de produto 
para saúde.

AR
...exclusivamente fabricação de produto para 
saúde.

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras...

BR
...desde que não haverá no exercício a fabricação 
de escova dental.

AR
...exclusivamente no exercício a fabricação de 
escova dental.

3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas...

BR

...desde que não haverá no exercício da atividade 
a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utiliza-
das como cosmético ou saneante.

AR

...exclusivamente no exercício da atividade a fab-
ricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas 
como cosmético ou saneante.

4649-4/01
Comércio atacadista de equipamentos elétricos 
de uso pessoal e doméstico...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras

4649-4/02
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de 
uso pessoal e doméstico...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde
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4649-4/99

Comércio atacadista de outros equipamentos e 
artigos de uso pessoal e doméstico não especifi-
cados anteriormente...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras

4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospita-
lar; partes e peças...

BR ...exceto Produtos para Saúde
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras
5223-1/00 Estacionamento de veículos...

BR
...exceto pátios para estadia ou guarda de veícu-
los apreendidos

AR
...especificamente pátios para estadia ou guarda 
de veículos apreendidos

6203-1/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas 
de computador não customizáveis...

BR

...desde que não haverá o desenvolvimento de 
softwares que realizam ou influenciam direta-
mente no diagnóstico, monitoramento, terapia 
(tratamento) para a saúde.

AR

...desenvolvimento de softwares que realizam ou 
influenciam diretamente no diagnóstico, monitora-
mento, terapia (tratamento) para a saúde.

7120-1/00 Testes e análises técnicas...

BR
...desde que não haverá no exercício da atividade 
a análise de produto sujeito à vigilância sanitária.

AR
...exclusivamente no exercício da atividade a 
análise de produto sujeito à vigilância sanitária.

7500-1/00 Atividades veterinárias...

BR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
não incluirá a comercialização e/ou uso de 
medicamentos controlados e/ou equipamentos de 
diagnóstico por imagem.

AR

...desde que o resultado do exercício da atividade 
inclua a comercialização e/ou uso de medica-
mentos controlados e/ou uso equipamentos de 
diagnóstico por imagem.

8423-0/00 Justiça...

BR
...exceto Unidades Prisionais com serviços de 
Saúde e de Interesse à Saúde

AR
...exclusivamente Unidades Prisionais com 
serviços de Saúde e de Interesse à Saúde

8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especifi-
cadas anteriormente...

BR

...especificamente para as atividades prestadas 
por médicos (inclusive os anestesistas) autôno-
mos ou constituídos como empresas individuais 
e que exercem a profissão exclusivamente em 
consultórios de terceiros ou em unidades hospi-
talares.

AR
...especificamente Farmácia Pública credencia-
das ou não para dispensação de Talidomida.

4771-7/01
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas

MR

...drogarias com RPAID-Roteiro Padrão de 
Autoinspeção em Drogarias DEFERIDO e sem 
atividade de Prestação de Serviço Farmacêutico 
de Aplicação de Vacinas

AR

...drogarias com RPAID-Roteiro Padrão de 
Autoinspeção em Drogarias INDEFERIDO ou 
Drogarias com atividade de Prestação de Serviço 
Farmacêutico de Aplicação de Vacinas indepen-
dente do resultado do RPAID

8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares...

MR

...incluindo as Unidades Públicas de Saúde que 
realizam tais procedimentos, excetuando Serviço 
de Medicina Hiperbárica e demais exames com 
CNAE específico

AR
...exclusivamente Serviço de Medicina Hiperbári-
ca

9602-5/02
Atividades de estética e outros serviços de cuida-
dos com a beleza...

MR
...SEM procedimentos invasivos que NÃO exige 
RT-Responsável Técnico

AR
...COM procedimentos invasivos que exige 
RT-Responsável Técnico

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestad-
ual e internacional...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

5211-7/01 Armazéns gerais...

BR

...emissão de warrant - exceto para medicamen-
tos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, 
cosméticos, saneantes e alimentos

MR
...emissão de warrant - exclusivamente para 
alimentos

AR

...emissão de warrant - exclusivamente para 
medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos 
para saúde, cosméticos ou saneantes

5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto 
armazéns gerais e guarda-móveis...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos e/ou bebidas

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

5310-5/01 Atividades do Correio Nacional...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes, alimentos e bebidas

MR ...exclusivamente para alimentos e/ou bebidas

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

5310-5/02
Atividades de franqueadas e permissionárias do 
Correio Nacional...

BR

...exceto para medicamentos, insumos far-
macêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
saneantes e alimentos

MR ...exclusivamente para alimentos e/ou bebidas

AR

...exclusivamente para medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos 
ou saneantes

8129-0/00
Atividades de limpeza não especificadas anterior-
mente...

BR

...exceto para atividades de limpeza de caixas 
d’água, reservatórios de água e Serviços de Es-
terilização de equipamentos médico-hospitalares, 
Incluindo Empresas Processadoras de Produtos 
para a Saúde

MR
...exclusivamente para atividades de limpeza de 
caixas d’água ou reservatórios de água

AR

...exclusivamente Serviços de Esterilização de 
equipamentos médico-hospitalares, Incluindo Em-
presas Processadoras de Produtos para a Saúde

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato...

BR

...desde que não haverá, no exercício da ativi-
dade, o envasamento, fracionamento e/ou em-
pacotamento de produtos relacionados a saúde, 
tais como: engarrafamento de produtos líquidos, 
incluindo alimentos e bebidas, empacotamento 
de sólidos, envasamento em aerossóis ou empa-
cotamento de preparados farmacêuticos.

MR ...exclusivamente para alimentos e bebidas

AR

...exclusivamente para medicamentos (incluindo 
gases comprimidos ou liquefeitos medicinais), 
insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes 
ou produtos relacionados a saúde

18 - RESPONSÁVEL TÉCNICO (qUANDO EXIGIDO POR 
LEGISLAÇÃO VIGENTE):

19 - CPF:
20 - PROFISSÃO:

N.º DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO: UF:

ASSINATURA:

Cod. Mat.: 784338

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: APLICAÇÃO DE SAN-
ÇÃO. Decisão: O Secretário de Estado da Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto nos autos do processo 
SES 61146/2019 e em consonância com o art. 87 da Lei 8.666/93 
e art. 108 do Decreto Estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à em-
presa D-HOSP – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO 
EEXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 a penalidade 
de ADVERTÊNCIA por descumprimento da Autorização de forne-
cimento nº 4328/2019 Edital nº 1661/2018.

Cod. Mat.: 784356

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: APLICAÇÃO DE SAN-
ÇÃO. Decisão O Secretário de Estado da Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto nos autos do processo 
SES 63141/2021 e em consonância com o art. 87 da Lei 8.666/93 
e art. 110 do Decreto Estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à em-
presa LOGFARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA , CNPJ 
nº 02.376.381/0001-33, a penalidade de MULTA no valor de R$ 
238.017,95 por descumprimento do Contrato nº 395/2016, Edital 
nº 4349/2015.

Cod. Mat.: 784357

Extrato de Termo de Cooperação Técnica nº 2021TN001714
CONCEDENTE: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Estado da Saúde - SES. CONVENENTE: Fundação Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI). OBJETO: visa o desenvolvimento de 
ações conjuntas para operacionalização de programas de estágio 
curricular obrigatório nas Unidades de Suporte Avançado à Vida 
(USA), Central de Regulação de Urgências (CRU), setores admi-
nistrativos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 
bem como do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do Estado 
de Santa Catarina, de estudantes matriculados e com frequência 
efetiva nos cursos de nível superior das áreas de Medicina e/ou 
Enfermagem, regulamentados pela Fundação Universidade do 
Vale do Itajaí (UNIVALI), visando o aprendizado de competências 
próprias de atividade profissional e a contextualização 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: 
30 de novembro de 2021. SIGNATáRIO: André Motta Ribeiro, pela 
SES/SC e Valdir Cechinel Filho pela Fundação Universidade do 
Vale do Itajaí (UNIVALI).

Cod. Mat.: 784406

A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR001644.
CONCEDENTE: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Estado da Saúde – SES, gestora do Fundo Estadual de Saúde 
– FES. CONVENENTE: Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento 
de Ensino, Assistência Social e Saúde, mantenedor do Hospital 
São Marcos, com sede no município de Nova Veneza. CLáUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima Nona 
(Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Vigésima Nona – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020TR001644 fica prorrogado até 30 de 
abril de 2022, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULA TERCEIRA – DA RA-
TIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 29 de novembro de 2021. 
SIGNATáRIO: André Motta Ribeiro, pela SES e Robson Schmitt 
Machado, pelo Instituto.

A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR001023.
CONCEDENTE: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Estado da Saúde – SES, gestora do Fundo Estadual de Saúde 
– FES. CONVENENTE: Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento 
de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, mantenedor 
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