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SIGIO

®

Sistema de Gestão de Imprensa Oficial

DIÁRIO
ELETRÔNICO
MANUAL DE
REGRAS DE
PUBLICAÇÃO
DE
MATÉRIAS
Prezado usuário, criamos este manual de publicação de
matérias para auxiliá-lo no uso do Sistema de Publicação de
Matérias On-line, SIGIO. por meio do site:
www.doe.sea.sc.gov.br

ATENÇÃO:
Para melhor manuseio deste manual, caso se tenha uma impressora compatível,
imprima-se em folha A4, no formato livreto.
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O sistema se chama SIGIO, que significa
Sistema de Gestão de Imprensa Oficial,
e funciona basicamente da
seguinte forma:
A partir da liberação do acesso ao
SIGIO pela Imprensa Oficial, item 1, se
fará o carregamento da matéria (upload) do arquivo no sistema, e o SIGIO
interpretará a matéria (dentro de
regras preestabelecidas com base no
item 2 deste Manual), e mostrará uma
pré-visualização do conteúdo que será
publicado. Ainda se visualizará a
medida ocupada e os respectivos
valores. Concordando com o que o
sistema mostrar, se aprovará a matéria
criada, e a DIOESC processará o
pedido.
Dentro de uma área específica do
SIGIO se poderá ainda acompanhar o
andamento das matérias, item 3
(quais foram ou não publicadas, quais
estão pendentes, em que jornal a
matéria foi publicada etc.).
As regras de pagamento constam do
item 4.
A DIOESC receberá matérias até as 18
horas do dia útil anterior ao da
publicação.
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As regras para o uso do SIGIO são as seguintes:





cadastramento;
envio de matérias;
acompanhamento de matérias enviadas;
pagamento.

Deve-se estar “previamente cadastrado”
 Caso não se esteja cadastrado, baixa-se o formulário
no site www.doe.sea.sc.gov.br, salva-se no
computador para preenchimento, e envia-se à
Imprensa Oficial pelo e-mail constante no próprio
formulário.
 A Imprensa receberá o e-mail, onde constará o
cadastro do cliente, pessoa física ou jurídica, e o
sistema automaticamente enviará uma resposta com o
login e senha para uso das facilidades.
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Ao entrar no portal com o login e a senha, o cliente terá
acesso ao Diário Oficial, e entrará em “enviar matérias”.
Nesta seção, o cliente poderá:







carregar o arquivo para publicação (up-load);
agendar a publicação;
fazer uma pré-visualização da matéria;
ver o cálculo do seu orçamento;
escolher forma de pagamento se for o caso; e
aprovar o envio através do Sistema.
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Contudo, o mais importante é aprender as regras de
publicação de matérias, que seguem detalhadas:

Ao entrar nesta sessão, o cliente será orientado sobre as
regras de envio de matéria constante no arquivo que será
“carregado” no Sistema.
I.

PERMISSÃO:

a. Só é permitido o envio de matérias em texto puro (em
Word – extensão .doc ou .docx, BR-Office – extensão
.ODT) ou documentos gerados em PDF, respeitadas as
regras de editoração da página 7.
b. Dentro do arquivo em Word poderá haver tabelas
(confeccionadas a partir do Word), respeitadas as
regras de editoração da página 7.
c. Poderá haver combinação de texto com tabela em
arquivos em Word, respeitadas as regras de editoração
da página 7.
II. NÃO PERMISSÃO:
a. Não é permitido o uso de molduras, caixas de texto,
linhas desenhadas, setas, cabeçalhos, rodapés, marca
d´água, imagens de assinatura e régua, conexões a
banco de dados e macros, documento escaneado, e
qualquer outro objeto.
b. Anotações não publicáveis no corpo do documento
da matéria, como data desejada de publicação,
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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 matéria
No conteúdo a ser publicado poderá ocorrer:
a. espaços em branco (digitados por querer ou
não), pois, além de ocupar espaço (elevando o
custo da matéria), podem desformatar o
corpo do texto quando carregado no SIGIO;
b. caixas de texto e molduras, ou linha
decorativa, pois, além de o sistema não
permitir, quando ocultas, desformatam o
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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) 3665-6267 – Gerência de Publicações,
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ou pelo PABX (48) 3665-6200, ou, ainda,
pelo e-mail cadastrodoe@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) 3665-6200 – PABX
(48) 3665-6265
(48) 3665-6266
(48) 3665-6267
(48) 3665-6268
(48) 3665-6269
(48) 3665-6270
(48) 3665-6271
(48) 3665-6272
(48) 3665-6273
(48) 3665-6274
(48) 3665-6275

Manual Desenvolvido por Knoware Tecnologia Ltda.
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