
 

 

PORTARIA N/20/SED/18/06/2015  

Altera a Portaria N/18/SED, de 10 de junho de 2015, que dispõe sobre a 

reposição de dias letivos e de horas de aula nas escolas estaduais.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais,  

RESOLVE:  

                  Art. 1º O artigo 9º, da Portaria N/18/SED, de 10 de junho de 2015, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Artigo 9º - Casos excepcionais ou não previstos nesta Portaria poderão ser 

apresentados pela unidade escolar, devidamente acompanhados de parecer 

favorável do Conselho Deliberativo Escolar e do Ministério Público, para 

homologação da Gerência Regional de Educação.” 

                  Art. 2º Substitui-se o Anexo II, da Portaria N/18/SED, de 10 de junho 

de 2015, pelo Anexo desta Portaria.  

                  Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a contar de 11 de junho de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  

ANEXO II, da Portaria N/18/SED, de 10 de junho de 2015  

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DIRETORIA DE 

GESTÃO DE PESSOAS  

TERMO DE COMPROMISSO DE REPOSIÇÃO DE AULAS E DIAS LETIVOS  

Eu,_______________________________________________ 

____________________, matrícula n° __________________, comprometo-me 

a repor o total de ________aulas e dias letivos paralisados na greve do 

magistério publico estadual, conforme Plano de reposição de aulas e dias 

letivos, em anexo, aprovado pela unidade escolar e homologado pela Gerência 

Regional de Educação.  

Estou ciente de que:  

I. A reposição deverá assegurar os 200 dias de efetivo trabalho escolar 

para os cursos de organização anual e 100 dias para os cursos de 

organização semestral;  

II. A reposição deverá assegurar a totalidade da carga horária 

estabelecida na matriz curricular homologada; 19.06.2015 (sexta-

feira) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 20.082 PÁGINA 7 

 

III. O período que coincidir com qualquer afastamento legal não será 

considerado para efeito de reposição;  

 

Declaro ter conhecimento e concordância com os termos da Portaria n/18, de 

11 de junho de 2015, e firmo o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor.  

Local,_________________, ______de _____________de 2015.  

 

___________________________ 

Assinatura do Servidor  

 

____________________________  

Assinatura do Diretor da Escola  

 

________________________________  

Assinatura do Gerente Regional de Educação 


