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autorização da publicação, quaisquer outras
mensagens que não serão publicadas.
c. Não pode texto condensado em largura ou altura.
d. Não permitidos documentos com extensões .xls
(Excel), .cdr.(Corel), .dot, .rtf, .jpg (Imagens), dentre
outros.
III. RECOMENDAÇÕES A SEREM SEGUIDAS
Quanto à identificação da matéria.
A matéria deverá ter:
a. nome do cliente, pessoa física ou jurídica
(digitado nas primeiras linhas de texto)
b. título da matéria
(digitado após nome do cliente)
c. conteúdo da matéria
(digitado após o título da empresa)
Quanto a objetos estranhos na
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corpo do texto quando carregado no SIGIO
(ver Fig. 3).

Nos documentos enviados, as seguintes formatações devem
ser observadas:
1. O formato eletrônico do Jornal é em folha A3, com
área de impressão de:
23,95 cm de largura X 29,90 cm altura (ver desenho)
(o SIGIO acomodará seu texto nas colunas do Jornal);

Folha A3

Área de Impressão
Altura
Largura

Área de Impressão
(Altura X Largura)

2. A fonte (letra) deve ser sempre Arial, tamanho do
corpo 8;
3. O entrelinhamento deve ser simples para arquivos no
Word, e 10 para PDF, em resolução 100%;
4. As letras em negrito, itálico, sublinhadas, maiúsculas
e minúsculas serão respeitadas conforme seu envio (o
SIGIO reconhece e permite);
5. Caso o documento do Word contenha tabelas em seu
corpo, ou este documento seja exclusivamente um
arquivo de imagem tipo PDF, o limite máximo de
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ocupação de largura da tabela ou da imagem interna
do PDF deverá obedecer ao seguinte:
a. 7,5 cm para ocupar 1 (uma) coluna do jornal;
b. 16 cm para ocupar 2 (duas) colunas do jornal;
c. 24 cm para ocupar 3 (três) colunas do jornal.
(ver Fig.1)

Figura 1 – Ocupação das colunas do jornal
Nota 1:

Quando houver envio de combinação texto +
tabela, os limites laterais do texto serão
conduzidos ao limite da largura da tabela
feita. Mesmo que o texto não tenha sido
formado assim, será desta forma que o SIGIO
interpretará. (ver Fig. 2)
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Figura 2 – Texto fora da tabela vai até os extremos da tabela.
Nota 2:

Tabelas, contornos, molduras e caixas de
texto quando ocultas, desformatam o corpo
do texto quando carregado no SIGIO, onde só
então são constatadas. (ver Fig.3)

Figura 3 – Texto puro que continha uma tabela oculta.
Nota 3:

Cabeçalho, rodapé e marca d´água serão
ignorados pelo sistema se estiverem no
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Word, e serão rejeitados pela DIOESC quando
carregados em PDF. (ver Fig. 4)

Figura 4 – Cabeçalho, rodapé e marca d´água devem ser
tirados antes do envio, pois serão recusados

Em Acompanhamento de matérias, o cliente poderá:
 acompanhar a matéria por código;
 ver em qual edição cada matéria foi publicada;
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gerar 2.ª via de pagamento;
reagendar data de publicação;
acompanhar a tramitação de remessa de matéria;
cancelar a publicação da matéria.

Para a efetivação da publicação não basta fazer o
carregamento da matéria no site, porque pelo cadastro será
definida a forma de pagamento.
 Cliente Avulso
A DIOESC utiliza o DARE, Documento de Arrecadação de
Receitas, que será gerado automaticamente no ato do up-load
da matéria. Para tal, deve pagar o DARE e entrar em contato
com a DIOESC para confirmar o pagamento.
 Cliente Contrato
O cliente poderá pactuar um contrato com a Secretaria de
Estado da Administração para publicação de matérias no Diário
Oficial on-line, bastando, para isso, entrar em contato pelo
telefone (48) 3665-1509 – Gerência de Administração
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Financeira e Contábil, ou pelo PABX (48) 3665-1634, ou, ainda,
pelo e-mail contratossea@sea.sc.gov.br. Se aprovados o
cadastro e o contrato, o cliente informará o número do
contrato no ato do envio da matéria, passando a ter direito ao
prazo de 30 dias para pagamento da nota fiscal, momento em
que emitirá o DARE.
 Cliente do Governo do Estado de Santa Catarina
Os clientes do Governo do Estado de Santa Catarina
informarão o número do empenho no ato do envio da matéria,
passando a ter direito ao prazo de 30 dias para pagamento da
nota fiscal, momento em que emitirão o DARE.
O SIGIO está interligado ao Sistema SIGEF, que consultará o
saldo dos empenhos e liberará a remessa da matéria para
publicação. Quando não houver saldo, as matérias não serão
publicadas.

O cliente é exclusivamente responsável por toda matéria
enviada para publicação.
Após envio e aprovação da matéria, ela não poderá mais ser
substituída.
Não haverá cancelamento de notas fiscais em decorrência do
envio de matérias em duplicidade.
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Dados para contato:
diariooficial@sea.sc.gov.br
(48) 3239-6000 – PABX
(48) 3239-6060
(48) 3239-6061
(48) 3239-6062
(48) 3239-6063
(48) 3239-6091
(48) 3239-6103
(48) 3239-6104

Manual Desenvolvido por Knoware Tecnologia Ltda.
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