02.02.2022 (quarta-feira)
período. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO: Este Acordo
de Cooperação Técnica poderá ser alterado, com as devidas justificativas administrativas ou legais, mediante acordo aditivo, por
acordo dos partícipes, desde que não implique em alteração de
seu objeto, devendo o respeito pedido ser apresentado no prazo
mínima de 30 (trinta) dias antes do seu término. Assinado em:
20/01/2022 pelo Secretário de Estado Luciano José Buligon, pela
SDE e Rosenvaldo da Silva Júnior, Prefeito Municipal de Imbituba.
Cod. Mat.: 797948
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUSTENTÁVEL (SDE). EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA SDE/PM FORQUILINHA Nº 052/2021 – PROCESSO
SDE 362/2022. ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA
CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL (SDE) COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA.
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: Este Acordo de Cooperação
Técnica tem por objetivo o estabelecimento de cooperação técnico-administrativa mútua, para a integração, operacionalização e
manutenção das funções e ações do Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda – SPETR (Intermediação de Mão de Obra, Seguro Desemprego Qualificação Social e Profissional, Certificação
Profissional, Fomento às Atividades Empreendedoras e Informação
e Análise sobre o Mercado de Trabalho), por intermédio da Coordenação Estadual do Sistema Nacional de Emprego – SINE/SC,
nos termos do art.32, VI da Lei Complementar nº741, de 12 de
junho de 2019. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
O presente Acordo de Cooperação Técnica terá vigência por 05
(cinco) anos, a contar da data da publicação, em extrato, no Diário
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por até o mesmo período.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO: Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser alterado, com as devidas justificativas
administrativas ou legais, mediante acordo aditivo, por acordo dos
partícipes, desde que não implique em alteração de seu objeto,
devendo o respeito pedido ser apresentado no prazo mínima de 30
(trinta) dias antes do seu término. Assinado em: 20/01/2022 pelo
Secretário de Estado Luciano José Buligon, pela SDE e José
Cláudio Gonçalves, Prefeito Municipal de Forquilhinha.
Cod. Mat.: 797960

PORTARIA Nº 12, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, no uso de suas
atribuições, conforme estabelece a legislação, e de acordo com
o que dispõem o art. 74, inciso V, da Constituição Estadual, o art.
106, § 2º, inc. I e IX, da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho
de 2019, o art. 1º, inc. I, §1º, inc. II, alínea “a”, item 2, e §2º, do
Decreto nº 348, de 13 de novembro de 2019, e ainda, a Lei
Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010.”
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor WALDEMAR RONSSEM JUNIOR,
Formação em Geografia – mat. nº 0332199-1-03, em substituição a CAIO CAVICHIOLLI DE SOUZA, Formação em Educação
Artística – mat. nº 0295664-0-05, designado pela Portaria nº 09
de 26 de janeiro de 2022, publicada no DOE/SC nº 21.698, em
Procedimento de PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRELIMINARES À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instituído por meio
da Portaria nº 06, de 19 de janeiro de 2022, publicada no DOE/
SC nº 21.692, de 20/01/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Florianópolis, 01 de fevereiro de 2022.
CLAUDINEI MARQUES
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
Cod. Mat.: 798153

PORTARIA P/184 de 27/01/2022
O Secretário de Estado da Educação, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 35, da Lei Complementar nº 741, de
12 de junho de 2019;
Considerando o que dispõe o art. 208, da Constituição da República Federativa do Brasil;
Considerando o disposto no inciso VII, do art. 10, da Lei 9.394/96;
Considerando o disposto na Lei Estadual nº 754, de 26 de dezembro
de 2019, em especial, o disposto no § 2º, do art. 3º;
Considerando o Decreto Estadual nº 1069, de 21 de fevereiro
de 2017;
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Considerando o direito ao acesso e à permanência dos alunos
da Educação Básica nas unidades escolares do Estado de Santa
Catarina;
Considerando o cumprimento da carga horária e dos dias letivos
obrigatórios do calendário escolar.
RESOLVE:
Art. 1° O transporte escolar dos alunos da Rede Pública Estadual
de Ensino, no ano de 2022, será realizado mediante a transferência
de recursos financeiros aos municípios parceiros, devendo o custo
per capita/aluno/ano do Ensino Fundamental e Médio obedecer
aos seguintes critérios:
I - Grupo I - Densidade de Alunos Transportados - DAT superior a
2,98 e/ou área inferior a 110,00 km2:
a) distância de 06,00 a 12,00 km - o valor per capita será de R$
774,00;
b) distância de 12,01 a 24,00 km - o valor per capita será de R$
1.060,00;
c) distância igual ou acima de 24,01 km - o valor per capita será
de R$ 1.519,00.
II - Grupo II - Densidade de Alunos Transportados - DAT entre
2,98 e 2,00:
a) distância de 06,00 a 12,00 km - o valor per capita será de R$
847,00
b) distância de 12,01 a 24,00 km - o valor per capita será de R$
1.162,00
c) distância igual ou acima de 24,01 km - o valor per capita será
de R$ 1.662,00
III - Grupo III - Densidade de Alunos Transportados - DAT entre
2,00 e 1,01:
a) distância de 06,00 a 12,00 km - o valor per capita será de R$
897,00
b) distância de 12,01 a 24,00 km - o valor per capita será de R$
1.237,00
c) distância igual ou acima de 24,01 km - o valor per capita será
de R$ 1.769,00
IV - Grupo IV - Densidade de Alunos Transportados - DAT entre
1,00 e 0,08:
a) distância de 06,00 a 12,00 km - o valor per capita será de R$
958,00
b) distância de 12,01 a 24,00 km - o valor per capita será de R$
1.324,00
c) distância igual ou acima de 24,01 km - o valor per capita será
de R$ 1.888,00
§ 1º Os municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
inferior a noventa por cento (90%) do IDH Médio do Estado terão
acréscimo de cinquenta por cento (50%) no valor per capita de
que trata o caput deste artigo.
§ 2º Quando o aluno for transportado somente a distância percorrida
de ida ou de volta, o valor per capta deste aluno será fracionado
em cinquenta por cento (50%) do valor per capta descrita no caput
deste artigo.
Art. 2º O quantitativo de alunos transportados, regularmente matriculados e frequentando a escola, será extraído do Sistema de
Gestão Educacional de Santa Catarina (SISGESC), da Secretaria
de Estado da Educação (SED).
Art. 3° O valor mensal a ser repassado para cada município será
calculado com base na distância percorrida, no quantitativo de
alunos transportados e na densidade de alunos transportados,
devendo ser deduzido o valor referente ao custo da cedência de
professores do Estado para o município, onde houver transferência
de gestão com esta sistemática.
Art. 4° Os recursos do transporte escolar serão transferidos aos
municípios, em 9 (nove) parcelas mensais, até o último dia útil
do mês subsequente ao de referência do transporte realizado,
observados os dados registrados na planilha do transporte escolar,
anexa a esta Portaria.
Parágrafo único. O número de alunos poderá ser revisto no início
do 2° semestre, pelas Coordenadorias Regionais de Educação ou
órgão equivalente, com a supervisão da SED, de acordo com os
dados constantes no Sistema de Gestão Educacional de Santa
Catarina - Sistema SISGESC.
Art. 5º Os alunos deverão respeitar o zoneamento de matrícula,
assim como deslocarem-se até as linhas principais de circulação
dos veículos destinados ao transporte escolar, em conformidade
com a Lei Complementar nº 754, de 26 de dezembro de 2019.
Art. 6º O transporte escolar deverá ser garantido aos alunos em
todos os dias letivos, conforme o calendário escolar de cada rede
de ensino. Desta forma, é necessário:
§ 1º Promover um planejamento coletivo das atividades escolares
previstas em calendário escolar entre rede municipal e rede esta-
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dual, não podendo ser alteradas as datas de início e término do
ano letivo previstas no calendário para a rede estadual, mesmo
que as datas da rede municipal sejam diferentes.
§ 2º Qualquer alteração no calendário escolar, no transcurso do
ano, deverá ser comunicada, com antecedência mínima de uma
semana, tanto por parte da rede estadual, quanto do município,
para garantir o atendimento do transporte ao aluno.
§ 3º Pontos facultativos e demais datas não previstas no calendário
da rede estadual e que poderão ser fixadas pelo município durante
o ano letivo deverão ser previstas de forma a garantir que haja o
atendimento do transporte escolar.
§4º Excetuam-se destas regras, emergências em saúde pública,
fenômenos climáticos e desastres naturais.
Art. 7º Revoga-se a Portaria 224, de 22 de fevereiro de 2021.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário Adjunto de Estado da Educação
Delegação de Competência Portaria N/154
Cod. Mat.: 798352
PORTARIA P/215 de 02/02/2022
Estabelece critérios e procedimentos para organização e cumprimento da hora-atividade prevista na Lei Complementar nº 668/2015,
na Lei nº 16.861/2015 e no Decreto nº 1.659/2021.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do parágrafo único
do Art. 74 da Constituição do Estado de Santa Catarina, pela Lei
Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019 (Art. 106, § 2º, inciso I),
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos para a organização
e cumprimento da hora-atividade, destinada ao servidor ocupante
do cargo de Professor, do Grupo Ocupacional de Docência, do
Quadro do Magistério Público Estadual, no efetivo exercício da
docência nas unidades escolares.
§1º Aplicam-se os critérios e procedimentos aqui estabelecidos
também ao Professor Admitido em Caráter Temporário/ACT, com
contrato disciplinado pela Lei nº 16.861/2015.
§2º Para a composição do tempo destinado à hora-atividade do
Professor Admitido em Caráter Temporário/ACT será considerado
o constante no Anexo Único da Lei nº 16.861/2015.
Art. 2º A hora-atividade consiste no período destinado à execução
das atividades complementares à docência, que não impliquem
em interação com os educandos, tais como ações de estudo, planejamento, acompanhamento e avaliação da prática pedagógica,
bem como ao aperfeiçoamento profissional.
Art. 3º A carga horária da hora-atividade corresponde a 1/3 (um
terço) da jornada de trabalho total de atuação do docente, conforme estabelecida pelos artigos 18 e 20 da Lei Complementar nº
668/2015 e pelos artigos 7º e 8º da Lei nº 16.861/2015.
§1º Para efeito de cálculo da hora-atividade deve-se considerar
a jornada de trabalho do cargo de professor em hora-relógio (60
minutos), tal como ilustra o Anexo I, para cômputo dos professores
efetivos, e o Anexo II, para os professores admitidos em caráter
temporário/ACT.
§2º É obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) da carga horária da hora-atividade na unidade escolar,
a ser realizada durante o expediente da jornada de trabalho, no
respectivo turno de atuação.
§3º É autorizado o cumprimento do restante da hora-atividade fora
do âmbito da unidade escolar, desde que em período coincidente
com o expediente da jornada de trabalho.
§4º Fica o Gestor Escolar autorizado a solicitar, a qualquer tempo,
a presença do Professor na escola, mesmo que no período destinado ao cumprimento da hora-atividade fora da unidade escolar,
desde que em horário de expediente da jornada de trabalho para
o qual foi contratado.
Art. 4º O Professor que ministrar aulas complementares terá redução
proporcional do quantitativo de hora-atividade correspondente à
parte a ser cumprida fora da unidade escolar.
Art. 5º O Professor que atuar em mais de uma unidade escolar
cumprirá a hora-atividade de forma proporcional à sua jornada de
trabalho em cada uma delas.
Art. 6º A hora-atividade deverá ser cumprida semanalmente.
Art. 7º Do total da carga horária de hora-atividade a ser cumprida na
unidade escolar, 50% será destinada a encontros de planejamento
integrado por área do conhecimento e/ou inter-áreas, devendo
estes serem realizados em grupos interdisciplinares, coordenados
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