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em exercício na Coordenadoria Regional de Laguna, C.H 40 h.
Membro 2: DANIELA PEDONE CARNEIRO, consultora educacional, matrícula: 0362.624-5-01, NV/REF: 04/G, lotada na CRE/
LAGUNA C.H 40 h.Resumo dos fatos: para apurar participação
do servidor (F. B. N), matrícula nº 288.084-9-05, no sinistro ocorrido no dia 21/08/2019, envolvendo o veículo Fiat/Fiorino ano
2005/2006, placa MHZ 9200, utilizado pela Coordenadoria Regional de Educação de Laguna.Os servidores designados não incidem em nenhuma das vedações do art. 31 da LCE nº 491/2010.
A comissão deverá ser instalada no prazo de 10 (dez) dias e a
conclusão dos trabalhos não excederá 30 (trinta) dias, contados a
partir da publicação desta no DOE,admitindo-se prorrogação por
igual período, na forma do art. 24 da mesma Lei.
PORTARIA P/618 - de 09/03/2020
AUTORIZAR, de acordo com o § 1° do artigo 9°, combinado
com o § 1° do artigo 6°, do decreto n° 3421/2005, e conforme
Processo SED 6901/2020, O servidor Etore Bortese, matrícula:
338.313-0-01, CNH: 01510953513-B, a conduzir veículo Oficial
da Secretaria de Estado da Educação, até 31/12/2022. Município
de São Lourenço do Oeste.
PORTARIA P/ 619 de 09/03/2020
Excluir, conforme processo SED 6895/2020, da portaria de n° 234
,publicada no DOE n ° 20967 da data 01.03.2019 ,nome do seguinte servidor, Ozair Preve, matricula: 045139.
PORTARIA P/620 - de 09/03/2020
PRORROGAR, conforme Processo ADR02 1480/2020, os efeitos
da Portaria P/ 473/2019 publicada no Diário Oficial de 03/04/2019,
que concedeu licença sem remuneração a DIRCE MARIA PARMEGGIANI ROMAN matrícula 0324.473-3-01, PROFESSOR, no
período de 01/02/2020 a 29/02/2020, Conforme Parecer Jurídico
nº 026/2012, (permite a prorrogação)com opção pelo não recolhimento mensal das suas contribuições previdenciárias e da parte
patronal ao Gestor do Regime Próprio de Previdência, conforme
dispõe o art. 4º, § 4º, art. 17 e art. 82, da LC n° 412 de 2008, com
nova redação dada pela LC 662/2015.
PORTARIA P/622 - de 09/03/2020
CONCEDER AFASTAMENTO , de acordo com o art. 29, V, Lei
n° 6844/86, conforme processo ADR 19627/2020,para atuar na
Coordenadoria Regional de Educação de Braço do Norte, município Braço do Norte, a JAISON GOMES BERNARDO, matrícula
n° 305.624-4-03, cargo 701,nível 04-H, com 40(quarenta) horas
semanais, a contar da Publicação no Diário Oficial, com data fim
em 31/12/2020.
PORTARIA P/623 - de 09/03/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 7º, VII, da LCE nº 741/2019 c/c
o Decreto nº 348/2019, e considerando as razões expostas no
processo administrativo ora em análise, resolve DESIGNAR, com
fundamento no caput e no § 3º do art. 3º, c/c os arts. 25, 26, 27 e
36, todos da LCE nº 491/2010, os servidores públicos ocupantes
de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível na categoria funcional do acusado, cujos nomes vão abaixo identificados,
para constituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, com a finalidade de apurar a(s) suposta(s) irregularidade(s) a seguir especificada(s):Processo administrativo:
ADR19 00014623/2019 (Informação nº 025/2020).
Membro 1 (presidente): SANDRA REGINA VIEIRA, assistente
técnico pedagógico mat. nº 281.517.6.04, NV/RF: 04/E, lotada na
CRE/Tubarão, C.H. 40h.
Membro 2:MARIA ÂNGELA PORTO CARDOZO, professora, matrícula nº 325.889.0.01, NV/REF: 04/B, lotada na CRE/Tubarão,
C.H 40 h
Membro 3:SÔNIA REGINA CARDOSO CORRÊA, consultora
educacional, matrícula nº 214.697-5-03, NV/REF: 04/F, lotada
na CRE/Tubarão, C.H 40 h.Provável(is) servidor(es) responsável(is): R.R, professora ACT , mat. 0696113-4-01.Resumo dos fatos: apresentou conduta inadequada, pois apresentou certificado
falso e graduação, causando prejuízo didático pedagógico aos
alunos e ao erário.Capitulação legal: se comprovado(s), o(s) fato(s) importaria(m) na violação, em tese, do(s) seguinte(s) dispositivo(s) legal(is): art. 160, I e II; art. 163, caput; art. 166, V; e art.
167, X, XI, todos da Lei nº 6.844/1986. Os servidores designados
não incidem em nenhuma das vedações do art. 31 da LCE nº
491/2010. A comissão deverá ser instalada no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da publicação desta no DOE e encerrar-se-á no
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, e em
caso de força maior, por prazo determinado a critério da autoridade competente, não excedente a 60 (sessenta) dias, na forma do
art. 38 da mesma Lei.
PORTARIA P/624 - de 09/03/2020
CONCEDER EXONERAÇÃO, de acordo com o art. 57, item II,
letra d, da Lei nº 6844, de 29.07.86, conforme Processo ADR01
226/2020 a Jaqueline Orth Wink matrícula nº 0396.947-0 cargo
02 Professor,nível 04/b lotada na EEF Linha Pitangueira município de Tunapolis com 20(vinte)horas semanais, a partir de
03/02/2020, para assumir outro cargo público.
PORTARIA P/626 - de 09/03/2020
CONSIDERAR PRORROGADA, conforme Processo FCEE
5062/2019,os efeitos da Portaria nº 03141 de 18/04/1996, de

DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.219
Admissão em Caráter Temporário, Roseli da Rocha Silva, Matrícula nº 292.502-8-01, Município de São José, no período de
31/12/1996 a 20/02/1997, na licença de gestação.
PORTARIA P/627 - de 09/03/2020
TORNAR SEM EFEITO, conforme Processo ADR22 7260/2019,
a Portaria P/397 de 16/08/1982, que Considerou Admitida
em Caráter Temporário, Elza Pedro Bittencourt, Matrícula nº
134.563-8,Município de Imaruí.
PORTARIA P/628 - de 09/03/2020
TORNAR SEM EFEITO, conforme Processo ADR22 7260/2019,
a Portaria P/843 de 04/11/1982, que Prorrogou a Portaria P/397
de 16/08/1982,de Admissão em Caráter Temporário,Elza Pedro
Bittencourt, Matrícula nº 134.563-8, Município de Imaruí.
PORTARIA P/ 629 09/03/2020
CONSIDERAR ADMITIDO(A), conforme Processo ADR22
7260/2019, para atuar em Caráter Temporário, Elza Pedro Bittencourt,matrícula nº 134.563-8, Município de Imaruí, no período de
17/07/1982 a 21/121982,conforme ficha financeira.
PORTARIA P/630 - de 09/03/2020
PRORROGAR, conforme Processo ADR04 9444/2019, os efeitos
da Portaria P/ 466 publicada no Diário Oficial de 16/02/2018,que
concedeu licença sem remuneração a TEREZINHA MARIA HETKOWSKI matrícula 0342.874-5-03, ASSISTENTE TÉCNICO
PEDAGÓGICO-04 -F,no período de 19/02/2020 a 17/02/2021
Conforme Parecer Jurídico nº 026/2012, (permite a prorrogação)
com opção pelo recolhimento mensal das suas contribuições previdenciárias e da parte patronal ao Gestor do Regime Próprio de
Previdência, conforme dispõe o art. 4º, § 4º, art. 17 e art. 82, da
LC n° 412 de 2008, com nova redação dada pela LC 662/2015.
PORTARIA P/631 - de 09/03/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, autoriza CLÁUDIA MARIA WITT, matrícula
n° 286.450-9-05, cargo de Assistente Técnico Pedagógico,com
carga horária de 40 horas semanais, a frequentar curso de PósGraduação em Doutorado em Educação em Ciências e em Matemática, na Universidade Federal do Paraná/UFPR, com afastamento remunerado de 40 horas semanais,conforme Processo
n° ADR24 9484/2019,no período de 04/03/2020 a 02/03/2023,
em cumprimento ao Mandado de Segurança Civil N° 500332991.2020.8.24.0000/SC.
PORTARIA P/ 632 09/03/2020
CONSIDERAR DISPENSADO, conforme Processo ADR20
9289/2019, da Portaria P/ 6490 de 21/05/1986, de Admissão
em Caráter Temporário, João Henrique Zanelatto, Matrícula nº
203.556-1,Município de Jaguaruna, a partir de 28/02/1987, conforme ficha financeira
PORTARIA P/634 - de 10/03/2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art.106, § 2º, I, da LCE nº 741/2019 c/c
o Decreto nº 348/2019, e considerando as razões expostas no
processo administrativo ora em análise, resolve DESIGNAR, com
fundamento no caput e no § 3º do art. 3º, no art. 16 e no inciso I e §§ do art. 17, todos da LCE nº 491/2010, os servidores
efetivos e estáveis pertencentes a categoria funcional compatível
com o objeto da apuração, cujos nomes vão abaixo identificados, para constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, com a finalidade de apurar a(s) suposta(s) irregularidade(s) a seguir especificada(s):Processo administrativo: ADR19
00014620/2019(Informação nº 029/2020/CDP/SED/SC).
Membro 1 (presidente): SANDRA REGINA VIEIRA, assistente
técnico pedagógico mat. nº 281.517.6.04, NV/RF:04/E, lotada na
CRE/Tubarão, com C.H. 40h
Membro 2: MARIA ANGELA PORTO CARDOZO, professora ,
mat. nº 325.889-0-01, NV/REF: 04/B, lotada CRE/Tubarão, C.H
40h . Resumo dos fatos: irregularidades por parte da Equipe Gestora da Unidade Escolar, pois não apresenta prestação de contas,
falta transparência na aplicação dos recursos públicos que a escola recebe, foram guardados na escola móveis da filha da gestora, que trabalha na Escola como se fosse funcionária. A verba
repassada para os projetos Sons e Latas, não é aplicada corretamente, além disso, aparecem na Escola cobradores de dívidas
da gestora e da filha. Não existe diálogo por parte da gestão com
os docentes e a gestora utilizou o CPF dos pais para responder
a avaliação institucional, acarretando com essas atitudes transtorno na Unidade Escolar. Os servidores designados não incidem
em nenhuma das vedações do art. 31 da LCE nº 491/2010. A
comissão deverá ser instalada no prazo de 10 (dez) dias e a conclusão dos trabalhos não excederá 30 (trinta) dias, contados a
partir da publicação desta no DOE, admitindo-se prorrogação por
igual período, na forma do art. 24 da mesma Lei.
NATALINO UGGIONI
Secretario de Estado da Educação

Cod. Mat.: 659329

PORTARIA N/617 de 09/03/2020
Institui a Sistemática de Supervisão da Educação Básica e Profissional que define procedimentos das unidades escolares pertencentes ao Sistema Estadual de Educação.

11.03.2020 (quarta-feira)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 74, inciso III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, art.106, § 2º, I, da LCE
nº 741,de 2019, Lei Complementar nº 170, de 07 de agosto de
1998, Lei Complementar nº 668, de 28 de dezembro de 2015, de
conformidade com o disposto no artigo 47, inciso XXI e artigo 51,
§ 3º do artigo 72 e artigo 77 da Resolução n° 167/2013/CEE/SC,
nos artigos 36 e 38 da Resolução n° 182/2013/CEE/SC, no artigo
117 da Resolução nº 232/2013/CEE/ SC, nos artigos 3º e 5º da
Resolução nº 257/2014/CEE/SC e no artigo 14 da Resolução nº
052/2016/CEE/SC.
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a sistemática de supervisão das unidades escolares pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, cuja coordenação e implementação no Órgão Central ¿ Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina/SED, é realizada pela Diretoria
de Planejamento e Políticas Educacionais/DIPE, por meio da Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas, podendo a
sua execução, ser descentralizada às Coordenadorias Regionais
de Educação.
Art. 2º - A sistemática da supervisão das unidades escolares
pertencentes ao Sistema Estadual de Educação abrange procedimentos relacionados à regularidade das escolas, registro e
acompanhamento das informações junto ao Sistema de Gestão
Educacional de Santa Catarina (SISGESC), publicação de relatórios, notificação às unidades escolares que não coletaram os
dados à execução do Censo Escolar, visitas in loco, formalização
e instrução de processos de irregularidade das escolas.
§ 1º Quanto à regularidade, registro e acompanhamento no sistema SISGESC das Unidades Escolares (UEs) do Sistema Estadual de Educação, serão observadas as seguintes atribuições:
I - acompanhar os atos autorizativos das Unidades Escolares do
Sistema Estadual de Educação, emitidos e informados pelo Conselho Estadual de Educação/CEE de SC no sistema (SISGESC);
II- validar as informações lançadas no SISGESC pelo CEE/SC;
III - cadastrar as Unidades Escolares do Sistema Municipal de
Educação no Sistema SISGESC, com geração de códigos específicos;
a)Para a realização do cadastro novo no sistema ou para atualização de quais queratos autorizativos das UEs, as Coordenadorias Regionais deverão encaminhar Boletim Cadastral disponível
no site da SED.
IV - encaminhar boletim cadastral das UEs à Coordenação do
Censo Escolar para atribuição do código do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP);
V- informar os códigos do SISGESC e INEP à Diretoria de Ensino/
SED e Coordenadorias Regionais de Educação; e,
VI- criar o código lotacional das novas UEs da Rede Estadual,
oficializando a Diretoria de Ensino/SED.
§ 2º Quanto ao acompanhamento e orientação da regularidade
das UEs, serão observadas as seguintes atribuições:
I - orientar sobre a legislação e os procedimentos relacionados
aos processos de regularidade, com publicação de legislação e
orientações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e site
da SED;
II - realizar visita in loco para apuração de denúncias ou por interesse da SED; e,
III - formalizar e instruir processo das UEs pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, encaminhar ao CEE/SC, irregularidades identificadas nos processos de visita in loco para as devidas
providências.
§ 3º Produzir e publicar relatório anual da situação de funcionamento das UEs do Sistema Estadual de Ensino.
§ 4º Notificar através da Gerência de Avaliação de Desempenho
e Estatísticas, as UEs que não realizaram a coleta de dados durante a execução do Censo Escolar da Educação Básica após a
divulgação oficial dos resultados pelo Inep, para no prazo de 10
(dez) dias apresentarem justificativas e realizar visita in loco, se
necessário.
Art. 3º - Compete às Coordenadorias Regionais de Educação:
I -Unidades Escolares da rede pública estadual:
a)organizar o processo com a documentação necessária estabelecida na legislação vigente, protocolar os processos de credenciamento/autorização, encaminhar através do Sistema de Gestão
de Processos (SGPe) para a Diretoria de Ensino, que é responsável pelo encaminhamento ao CEE/SC, e comunicar o número
do processo à Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE II - Unidades Escolares da rede privada:
a)conferir a documentação necessária estabelecida na legislação
vigente, protocolar os processos de credenciamento/autorização,
encaminhar através do Sistema de Gestão de Processos (SGPe)
ao CEE/SC e comunicar o número do processo à Gerência de
Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE.
III - Realizar visita in loco para apuração de denúncias ou por interesse da SED, sempre que solicitado pela Gerência de Avaliação
de Desempenho e Estatísticas/DIPE.
IV - Divulgar os códigos do SISGESC e EDUCACENSO às UEs
interessadas, após a comunicação oficial da Gerência de Avaliação de Desempenho e Estatísticas/DIPE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Fica revogada a Portaria N/1080, de 08/05/2017, publicada
no DOE n 20.530, de 11/05/2017, pg.13
NATALINO UGGIONI
Secretario de Estado da Educação

Cod. Mat.: 659346
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