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O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, inciso III, da Constituição do Estado de Santa Catarina e do artigo 7º, inciso I, da Lei
Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as datas e os respectivos responsáveis para
as etapas de coleta de dados do Censo Escolar e atividades do
processo de execução da migração de dados do Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina (SISGESC) para o Sistema
Educacenso, que será realizado via internet, com as escolas.
Art. 2º O processo de migração se desdobrará em duas etapas,
tomando como referência as etapas de coleta de dados do Censo
Escolar:
I - Matrícula Inicial
II- Situação do Aluno (Movimento e Rendimento)
Art. 3º As etapas do processo de migração, terão as seguintes
atividades, datas e responsáveis:
I - 1ª Etapa, matrícula inicial:
a)Abertura do menu Censo Escolar no SISGESC para as escolas.
Data: 01/06/2017
Responsáveis: Diretoria de Tecnologia - DITI e Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC.
b) Período de atualizações, e correções das verificações, pelas
escolas.
Data: 01/06/2017 a 21/06/2017
Responsáveis: Diretor da Unidade Escolar, Responsável pela escola ou pelo SISGESC na escola.
c) Autorização, pela escola, para a geração do arquivo para o
ambiente de treinamento do Sistema Educacenso.
Data: 22/06/2017
Responsáveis: Diretor da Unidade Escolar, Responsável pela escola ou pelo SISGESC na escola.
d) Período de testes dos arquivos na base de treinamento do Sistema Educacenso.
Data: 22/06/2017 a 11/07/2017
Responsáveis: Coordenador Regional do Censo Escolar nas Gerências de Educação e na Coordenadoria Regional da Grande
Florianópolis e o Responsável pelo Censo Escolar no Instituto
Estadual de Educação.
e) Autorização, pela escola, para a geração do arquivo do SISGESC para o ambiente de produção do Sistema Educacenso.
Data: 12/07/2017
Responsáveis: Diretor da Unidade Escolar, Responsável pela escola ou pelo SISGESC na escola.
f) Importação dos arquivos para a base de produção do Sistema
Educacenso.
Data: 12/07/2017 a 21/07/2017
Responsáveis: Coordenador Regional do Censo Escolar nas Gerências de Educação e na Coordenadoria Regional da Grande
Florianópolis e o Responsável pelo Censo Escolar no Instituto
Estadual de Educação.
II- 2ª Etapa, Situação do Aluno:
a) Abertura do menu censo escolar no SISGESC, para as escolas.
Data: 01/02/2018
Responsáveis: Diretoria de Tecnologia - DITI e Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC.
b) Período de atualizações e correções das verificações, pela
escola.
Data: 01/02/2018 a 20/02/2018
Responsáveis: Diretor da Unidade Escolar, Responsável pela escola ou pelo SISGESC na escola.
c) Autorização, pela escola, para a geração do arquivo para o
ambiente de treinamento do Sistema Educacenso.
Data: 21/02/2018.
Responsáveis: Diretor da Unidade Escolar, Responsável pela escola ou pelo SISGESC na escola.
d) Período de testes dos arquivos na base de treinamento do Sistema Educacenso.
Data: 21/02/2018 a 06/03/2018.
Responsáveis: Coordenador Regional do Censo Escolar nas Gerências de Educação e na Coordenadoria Regional da Grande
Florianópolis e o Responsável pelo Censo Escolar no Instituto
Estadual de Educação.
e) Importação dos arquivos para a base de produção do Sistema
Educacenso.
Data: 07/03/2018 a 12/03/2018
Responsáveis: Coordenador Regional do Censo Escolar nas Gerências de Educação e na Coordenadoria Regional da Grande
Florianópolis e o Responsável pelo Censo Escolar no Instituto
Estadual de Educação.
f) Período de Avaliações.
Data: 23/04/2018 a 27/04/2018.
Responsáveis: Coordenadores do Censo Escolar nas Regionais
e na Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis, o Respon-
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sável pelo Censo Escolar no Instituto Estadual de Educação e o
Responsável pelo SISGESC na escola.
Art. 4° Ficará a cargo da Secretaria de Estado da Educação, por
meio da Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis e das
Agências de Desenvolvimento Regional, por meio das Gerências
de Educação e Escolas, o cumprimento de todas as etapas e
prazos estabelecidos por esta portaria, conforme a definição dos
responsáveis para cada uma das atividades.
Art. 5º Os casos omissos serão analisados e decididos por esta
Secretaria.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estado da Educação
Cod. Mat.: 449575
PORTARIA N/1106 de 08/05/2017
Estabelece os procedimentos, datas e responsáveis para a execução das duas etapas do Censo Escolar da Educação Básica
2017, em Santa Catarina, a partir das diretrizes estabelecidas
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, inciso III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 7º, inciso I, da Lei
Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007 e de conformidade
com o Decreto Federal nº 6.425, de 4 de abril de 2008, a Portaria
Ministerial nº 264, de 26 de março de 2007, Portaria Ministerial nº
316, de 04 de abril de 2007, Portaria INEP nº 269, de 23 de março
de 2017, Lei Estadual 170, de 07 de agosto de 1998 e Portaria
SED nº 1.080 de 08 de maio de 2017.
CONSIDERANDO:
Que o Censo Escolar da Educação Básica uma coleta anual de
dados estatístico-educacional de todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica, por meio do Sistema Educacenso no endereço eletrônico http://educacenso.inep.gov.br.
Que é realizado em regime de colaboração entre a União, os Estados e os Municípios, a partir de um processo descentralizado
de coleta de dados.
Que as Resoluções do Conselho Estadual de Educação de Santa
Catarina definem a obrigação de declaração de informações no
Censo Escolar da Educação Básica,
RESOLVE:
Art. 1º - O Censo Escolar da Educação Básica de 2017 será realizado em duas etapas, via internet, por meio do Sistema Educacenso, no endereço eletrônico http://educacenso.inep.gov.br,
considerando as datas e os respectivos responsáveis estipulados
nesta portaria.
I - Na 1ª Etapa do Censo Escolar, denominada Matrícula Inicial,
ficam definidas as seguintes atividades:
a)Período de coleta, digitação e exportação dos dados, através
do Sistema Educacenso, tendo como data de referência para as
informações prestadas a última quarta-feira do mês de maio, Dia
Nacional do Censo Escolar, neste ano 31/05/2017.
Data Inicial: 31/05/2017
Data Final: 31/07/2017
Responsáveis: Diretor e servidor responsável pela coleta de dados do Censo Escolar, habilitado através de vínculo usuário no
Sistema Educacenso, com a orientação e acompanhamento das
coordenações (municipal, regional e estadual).
b)Envio de 1ª Comunicação Oficial para as escolas que ainda não
iniciaram a coleta de dados do Censo Escolar 2017.
Data: 10/07/2017
Responsáveis: Coordenação Estadual do Censo Escolar.
c)Período para conferência e retificação, quando for o caso, de
erros de informação prestadas no período de coleta definido na
alínea a.
Data Inicial: a partir da data de publicação dos resultados preliminares no Diário Oficial da União.
Data Final: 30 dias após a publicação dos resultados preliminares
no Diário Oficial da União.
Responsáveis: Diretor e servidor responsável nas escolas pela
coleta de dados do Censo Escolar, habilitado através de vínculo
usuário no Sistema Educacenso, com a orientação e acompanhamento das coordenações (municipal, regional e estadual).
d)Envio de 2ª Comunicação Oficial para as escolas que ainda não
iniciaram a coleta de dados do Censo Escolar 2017.
Data: Primeiro dia a contar da data de publicação dos resultados
preliminares no Diário Oficial da União.
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Responsáveis: Coordenação Estadual do Censo Escolar.
e)Verificação dos dados processados após a conferência e correção de inconsistência no Sistema Educacenso durante o período
de retificação.
Período: 5 dias, a contar do prazo final para correções.
Responsáveis: Coordenações Municipais do Censo Escolar.
f)Verificação dos dados processados após a conferência e correção de inconsistência no Sistema Educacenso durante o período
de retificação.
Período: 15 dias, a contar do prazo final para correções.
Responsáveis: Coordenação Estadual do Censo Escolar.
g)Período exclusivo para Confirmação de matrículas duplicadas,
diretamente no Módulo de Confirmação de Matrícula, disponível
no Sistema Educacenso. Procedimento instituído a partir da Portaria nº 235, de 4 de agosto de 2011.
Período: 10 dias, a contar do prazo final para verificação dos estados.
Responsáveis: Diretor e servidor responsável nas escolas pela
coleta de dados do Censo Escolar, habilitado através de vínculo
usuário no Sistema Educacenso, com a orientação e acompanhamento das coordenações (municipal, regional e estadual).
h)Justificativa das ocorrências apontadas nos Relatórios Gerenciais (somente para os casos em que se aplica).
Período: após envio dos Relatórios Gerenciais pelo Inep.
Responsáveis: Diretor e servidor responsável pela coleta de dados do Censo Escolar, habilitado através de vínculo usuário no
Sistema Educacenso, que deverão elaborar a justificativa de sua
escola.
Coordenador Regional do Censo Escolar que deverá elaborar,
a partir do retorno das escolas e das coordenações municipais
(exceto município capital - Florianópolis), a justificativa de sua
regional.
Coordenação Estadual do Censo Escolar que deverá elaborar,
a partir do retorno dos Coordenadores Regionais, a justificativa
estadual a ser encaminhada ao Inep.
i)Notificação das escolas cadastradas no Sistema Educacenso
que não realizaram a coleta de dados do Censo Escolar 2017.
Data: Após publicação do resultado final do Censo Escolar 2017
(Previsão: 31/01/2018)
Responsáveis: Gerência de Supervisão da Educação Básica.
II - Na 2ª Etapa do Censo Escolar, denominada Situação do Aluno, ficam definidas as seguintes atividades:
a)Período de coleta, digitação e exportação dos dados, através
do Sistema Educacenso.
Data Inicial: 01/02/2018
Data Final: 16/03/2018
Responsáveis: Diretor e servidor responsável nas escolas pela
coleta de dados do Censo Escolar, habilitado através de vínculo
usuário no Sistema Educacenso, com a orientação e acompanhamento das coordenações (municipal, regional e estadual).
b)Período para conferência e retificação, quando for o caso, de
erros de informação prestadas no período de coleta definido na
alínea a.
Data Inicial: 02/04/2018
Data Final: 16/04/2018
Responsáveis: Diretor e servidor responsável pela coleta de dados do Censo Escolar, habilitado através de vínculo usuário no
Sistema Educacenso, com a orientação e acompanhamento das
coordenações (municipal, regional e estadual).
Art. 2º- Os dados declarados no Censo Escolar, pelos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação,
constituem-se como primeiro nível de consulta das informações
para efeitos da supervisão da educação básica.
Parágrafo Único - será publicada anualmente, após a publicação
dos dados oficiais pelo INEP, a relação das escolas do Sistema
Estadual de Educação cadastradas e com informações no Censo
Escolar, no ano anterior.
Art 3º No âmbito da instituição de ensino, o responsável pela exatidão e fidedignidade das informações prestadas para o Censo
Escolar, é o representante legal da instituição, no limite de suas
atribuições institucionais.
Art. 4º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estado da Educação
Cod. Mat.: 449579
PORTARIA N/1108 de 08/05/2017
Institui a Coordenação Estadual do Censo Escolar da Educação
Básica, estabelece atribuições e responsabilidades pela sua execução, em nível central e regional, a partir das diretrizes estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atri-
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buições que lhe são conferidas pelo art. 74, inciso III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 7º, inciso I, da Lei
Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007 e de conformidade
com o Decreto Federal nº 6.425, de 4 de abril de 2008, artigo
47, inciso VI, do Decreto Estadual nº 856, de 06 de setembro
de 2016, a Portaria Ministerial nº 264, de 26 de março de 2007,
Portaria Ministerial nº 316, de 04 de abril de 2007.
CONSIDERANDO:
O Censo Escolar da Educação Básica é uma coleta anual de dados estatístico-educacional de todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica, por meio do Sistema Educacenso no endereço eletrônico http://educacenso.inep.gov.br.
É realizado em regime de colaboração entre a União, os Estados
e os municípios, a partir de um processo descentralizado de coleta de dados.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Coordenação Estadual do Censo Escolar da
Educação Básica, no âmbito desta Secretaria, na Diretoria de
Políticas e Planejamento Educacional, com a finalidade de responder pela execução do Censo Escolar no Estado de Santa Catarina e junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP.
§1º- A Coordenação Estadual, atua junto à Gerência de Avaliação
da Educação Básica e Estatísticas Educacionais e será exercida
pela servidora Déborah Lopes da Conceição Cavalcante, matrícula 373.745-4-01.
§2º- A Coordenação tem como atribuições:
I -Capacitar os Coordenadores Regionais do Censo Escolar para
orientação e acompanhamento da coleta de dados, controle e verificação de inconsistência dos dados coletados.
II - Coordenar a execução do processo de coleta e verificação/
correção dos dados coletados.
III - Encaminhar, aos Coordenadores Regionais do Censo Escolar, relatórios de conferência, correção e justificativa para análise
e providências.
IV - Cumprir e fazer cumprir as etapas, prazos e normas estabelecidas pelo INEP.
V - Cumprir as legislações, normas, diretrizes e orientações estabelecidas pelo INEP.
VI - Verificar os dados declarados pelos estabelecimentos escolares com base nos procedimentos de controle de qualidade das
informações.
VII - Organizar e colocar à disposição das escolas e dos gestores
dos sistemas as informações disponíveis nos bancos de dados
relativos ao Censo Escolar.
VIII - Avaliar e acompanhar todas as etapas do processo censitário, a fim de garantir o alcance de seus objetivos.
IX - Prestar informações solicitadas pelo INEP, por ocasião da
realização do Censo Escolar da Educação Básica.
Art. 2º- Descentralizar as atividades de operacionalização e execução do Censo Escolar, em âmbito regional, por meio de coordenações definidas no âmbito de cada Gerência Regional de
Educação e Coordenadoria Regional de Educação da Grande
Florianópolis, vinculadas à Supervisão de Políticas e Planejamento Educacional, com as seguintes atribuições:
I - Capacitar coordenadores municipais do Censo Escolar e os
dirigentes de estabelecimentos de ensino de educação básica
acerca dos procedimentos de coleta.
II - Acompanhar e orientar a coleta de dados zelando pelo cumprimento dos prazos estabelecidos.
III- Realizar o controle e a verificação dos dados coletados orientando para a devida correção, por meio de visitas de verificação
in loco, entre outros instrumentos.
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IV - Analisar os relatórios de conferência e adotar as providências
necessárias para correção e justificativa.
V - Cumprir as legislações, normas, diretrizes e orientações estabelecidas pelo INEP e SED.
VI - Prestar informações solicitadas pela SED, por ocasião da
realização do Censo Escolar da Educação Básica.
VII - Estabelecer articulação junto às Secretarias Municipais de
Educação, acordando formas de cooperação para a execução da
coleta de dados.
Parágrafo Único - Compete às Gerências Regionais de Educação
e à Coordenadoria Regional de Educação da Grande Florianópolis designar o coordenador regional e apoiar sua atuação na coordenação na execução das atividades relativas ao Censo Escolar
nos estabelecimentos de educação básica de todas as redes de
ensino, de sua área de abrangência.

11º Andar, centro, Florianópolis (SC), no horário de 12h30m as
19h00m, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina,
para, se quiser, apresentar defesa quanto à omissão dos gestores
e servidores da SED em não aplicar as sanções previstas no contrato n° 47/2011, com a empresa CM Construtora Civil Ltda, pois
a mesma paralisou as obras e não cumpriu fielmente o contrato,
o que resultou em dano ao erário do Estado, que reajustados até
28 de fevereiro de 2017, perfaz o valor de R$ 131.606,11 (Cento
e trinta e um mil, seiscentos e seis reais, e onze centavos), fato
que caracteriza o ilícito previsto no inciso III, artigo 2º, do Decreto
antes mencionado, com obediência ao esculpido no Inciso LV,
artigo 5º, da CF/88 e, demais regulamentos e normas emanadas
da autoridade administrativa, sob pena de REVELIA.

Art 3º Ficará a cargo da Secretaria de Estado da Educação/Agências de Desenvolvimentos Regionais, através das Gerências Regionais de Educação e da Coordenadoria Regional de Educação
da Grande Florianópolis, zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos pelos responsáveis para cada uma das atividades,
conforme portaria anual específica.

EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estado da Educação

Art. 4º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estadoda Educação
Cod. Mat.: 449585
EDITAL DE CITAÇÃO /1058 de 05/05/2017
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
designado pela Portaria P/259 de 20/02/2017, do Senhor Secretário de Estado da Educação, publicada no Diário Oficial do Estado nº 20.481 de 22/02/2017, página 08, tendo em vista o disposto
no art. 43, da Lei Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010,
por estar em lugar incerto e não sabido, CITA, pelo presente edital, SILVANA ALEXANDRE, matrícula nº 362.849-3-02, ocupante
do cargo de Assistente Técnico Pedagógico, NV/REF: 04/C, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada e em exercício na EEB Prefeito Olegário Bernardes, município de Itapema/
SC, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação
deste edital, comparecer, as treze e trinta horas, na sede da Comissão Disciplinar localizada na Rua Jorge Matos nº 21, Centro,
município de Itajaí/SC, localizada numa das salas da Gerência
de Educação, a fim de prestar declarações no Processo Administrativo Disciplinar nº SED 00002247/2015 e ESED 1958151, que
responde, sob pena de revelia.
EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estado da Educação
Cod. Mat.: 449586
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/1050 de 03/05/2017
A senhora Rosa Maria Somavilla Dutra Hasckel, Presidente da
Comissão de Providência Administrativa, instaurada pela Portaria N/81, de 23.01.2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº
20.463, de 27.01.2017, página 12, Processo SED 00000225/2016,
Volumes 001, 002 e 003, NOTIFICA o Senhor SERGIO BOEBEL,
CPF: 600.861.259-04, RG: nº 1.131.918, Gestor da Diretoria de
Infraestrutura Escolar da Secretaria de Estado da Educação à
época dos fatos, em razão da devolução pelo correio do AR. JO031266604BR, no dia 02.05.2017, conforme determina o disposto no § 1º, artigo. 6º, do Decreto nº 1.886, de 02 de dezembro
de 2013, para comparecer perante a Comissão de Providência
Administrativa, instalada à Rua Antonio Luz nº 111, sala COJUR,

Cod. Mat.: 449587
COMUNICAÇÃO/1110 de 08/05/2017
COMUNICAR, em atendimento ao Princípio da Publicidade, o Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições e em
conformidade com as razões expostas na Informação Jurídica,
aliada ao conjunto probatório acostado no Processo Administrativo Disciplinar SDR21 00003143/2016, resolve: Arquivar os autos
por restar configurada a autoria da infração apurada. Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
COMUNICAÇÃO /1111 de 08/05/2017
COMUNICAR, em atendimento ao Princípio da Publicidade, o
Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições
e em conformidade com as razoes expostas na Informação Jurídica, aliada ao conjunto probatório acostado na Sindicância SED
00024768/2016, resolve: Arquivar os autos por restar configurada
a autoria da infração apurada. Esta portaria entra em vigor na
data da publicação.
COMUNICAÇÃO /1116 de 08/05/2017
COMUNICAR, em atendimento ao Princípio da Publicidade, que,
nos autos do Processo Sindicância SED 00014363/2016, instaurado pela Portaria P/3611, de 13/10/2016, publicada no Diário Oficial do Estado nº 20.405, do dia 18/10/2016, página 05, em desfavor de Marinéri Muller do Nascimento, matrícula nº 293036-6-1,
ocupante do cargo de segundo Professor, CPF 932.569.739-49,
em exercício na EEB Joaquim João Cardoso, município de Biguaçu/SC, ocorreu decisão que resultou no seu ARQUIVAMENTO,
em virtude da absolvição da indiciada por não restar configurado
o cometimento da infração administrativa disposta na Portaria
Inaugural.
COMUNICAÇÃO /1132 de 09/05/2017
COMUNICAR, em atendimento ao Princípio da Publicidade,
que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar SED
000011448/2012, instaurado pela Portaria P/644, de 14/03/2014
substituída pela P/222 de 14/02/2017 de 28/09/2015, publicado
no DOE Nº 20.159 de 07/10/2015, página 09, em desfavor, de
Jose Ricardo de Miranda, matrícula nº 325.939-0-02na EEB. ROFESSOR Ary Mascarenhas Passos, município de Navegantes/
SC, ocorreu decisão que resultou no seu ARQUIVAMENTO, em
virtude não ficar configurado o cometimento de infração administrativa.
EDUARDO DESCHAMPS
Secretario de Estado da Educação

Cod. Mat.: 449590

