
221,14m² pelo Departamento Estadual de Infraestrutura, ou quem 
o suceder, e 148,12m² pelo Instituto Geral de Perícias.

Art. 2º As garagens e vagas de estacionamento serão destinadas 
aos veículos oficiais.

Art. 3º As despesas correntes serão pagas pelos órgãos que 
ocuparão o imóvel.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor com a sua publicação e os 
efeitos a partir de 01.05.19.
(republicado por incorreção)

PORTARIA nº 312/2019
TRANSFERIR, para a Secretaria de Estado da Segurança Pública/
SSP- Polícia Militar de Santa Catarina, a administração de um 
imóvel, contendo a área de 1.300,00m², no Município de Peritiba, 
matriculado sob o nº 7342, no 2º Ofício de Registro de Imóveis e 
1º Ofício de Protestos da Comarca de Concórdia, cadastrado sob 
o nº 03318 no Sistema de Gestão Patrimonial, conforme processo 
PMSC 18033/2019.

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 8 - de 24/06/2019
Dispõe sobre normas para implementação do Programa Estadual 
de Saúde Ocupacional da Administração Pública Direta, Autárquica 
e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas atribuições como órgão central do Sistema Integrado de 
Saúde Ocupacional do Servidor Público Estadual (Lei 14.609/2009, 
art.7), e tendo em vista o que determina o art. 1º, inciso I, alínea 
“i”, e inciso IX; e arts. 41 e 44, do Regimento Interno da Secretaria 
de Estado da Administração, aprovado pelo Decreto nº 4.160, de 
29 de março de 2006, e,

Considerando que a execução e operacionalização da política, 
programas e ações de saúde ocupacional são de responsabilidade 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica 
e Fundacional, e que as despesas decorrentes da execução de 
ações de saúde ocupacional correrão por conta de dotações próprias 
do Orçamento Geral do Estado (Lei 14.609/2009, arts. 8º e 12);

Considerando que o Decreto n° 2.709, de 27 de outubro de 2009, 
ao instituir o Manual de Saúde Ocupacional do Servidor Público, 
estabeleceu no Capítulo II que os órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública Direta, Autárquica e Fundacional designarão Equipes 
Multiprofissionais de Saúde Ocupacional (EMSO) ou servidor efetivo 
capacitado pela Secretaria de Estado da Administração;

RESOLVE:

Orientar os órgãos e entidades no âmbito do Poder Executivo Esta-
dual quanto à previsão de dotação orçamentária e a implementação 
do Programa Estadual de Saúde Ocupacional.

Art.1º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Au-
tárquica e Fundacional deverão prever no Plano Plurianual (PPA) 
suas Subações com o nome “Saúde e segurança no contexto 
ocupacional”, vinculadas ao Programa 855 - Saúde Ocupacional, 
devendo ser classificadas como subfunção “331 - Proteção e Be-
nefícios ao Trabalhador”. As Subações devem ainda ser inseridas 
na Lei Orçamentária Anual (LOA) com recursos próprios ou das 
cotas orçamentárias do próprio órgão, para execução e operacio-
nalização das atribuições dos respectivos órgãos, adequada às 
suas necessidades e ao quantitativo de servidores.

Art. 2° Os órgãos e entidades com até 250 (duzentos e cinquenta) 
servidores deverão designar Representante de Saúde Ocupacional 
(RSO), com exceção das unidades descentralizadas da Secretaria 
de Saúde (SES), que deve compor equipe independente do número 
de servidores, conforme Capítulo II, do Decreto nº 2.709, de 2009.

Parágrafo Único. O servidor efetivo designado como RSO deve 
ocupar cargo de nível médio ou superior, demonstrar interesse ou 
estar sensibilizado com a temática da Saúde do Servidor, deter bom 
relacionamento com os demais servidores e, preferencialmente, 
estar em exercício na área de gestão de pessoas com acesso 
aos gestores.

Art 3° Os órgãos e entidades que possuírem mais de 250 (duzentos 
e cinquenta) servidores deverão constituir EMSO, em conformidade 
com o Quadro I e II, do Capítulo II, do Manual de Saúde Ocupacional.

Art. 4º A designação de RSO, da EMSO ou de como será realizado 
o processo para sua constituição, deverá ocorrer em 30 (trinta) dias 
da publicação desta Instrução Normativa, e informada à Gerência 
de Saúde do Servidor (GESAS), da Diretoria de Saúde do Servidor 
(DSAS), da Secretaria do Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. Até que seja composta a EMSO, o órgão ou en-
tidade deverá constituir Comissão de Saúde do Servidor (CSS), 
preferencialmente com servidores que já atuaram ou atuam na 
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), visando a 
implementação das equipes. A CSS deverá elaborar um Plano 
de Trabalho, sob orientação da Gerência de Saúde do Servidor 
(GESAS).

Art 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

De acordo,

Publique-se, e divulgue-se nos órgãos da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 612994

APOSTILA nº 13 / 2019
CONCEDER BENEFÍCIO, conforme processo nº SES 0011403/ 
2019, a ANA MARIA DA ROSA, matrícula nº 0244887-4-01, lotada 
na SES, o direito a adicionar ao vencimento do cargo, passando a 
integrá-lo para todos os efeitos legais, o percentual de 12% (doze 
por cento) do valor da gratificação pela prestação de serviços em 
locais insalubres, previsto no art. 85, item VII, c/c com o art. 91 da 
Lei nº 6.745/85, com alterações promovidas pelo art. 27 da Lei nº 
7.373/88, art. 36, da Lei Complementar nº 81/93, e art. 21, parágrafo 
único, inc. II, da Lei Complementar nº 605/13.

APOSTILA nº 15 / 2019
CONCEDER BENEFÍCIO, conforme processo nº SES 53800/2019, a 
CARMEM LUCIA ROSA LOPES, matrícula nº 0244493-3-01, lotada 
na SES, o direito a adicionar ao vencimento do cargo, passando 
a integrá-lo para todos os efeitos legais, o percentual de 6% (seis 
por cento) do valor da gratificação pela prestação de serviços em 
locais insalubres, previsto no art. 85, item VII, c/c com o art. 91 da 
Lei nº 6.745/85, com alterações promovidas pelo art. 27 da Lei nº 
7.373/88, art. 36, da Lei Complementar nº 81/93, e art. 21, parágrafo 
único, inc. II, da Lei Complementar nº 605/13.

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 612796

APOSTILA nº 16 / 2019
CONCEDER BENEFíCIO, conforme processo n° ADR15 
005911/2019, MOACIR MERIZIO, matrícula n° 0120699-0-01, 
ocupante do cargo de PROFESSOR, lotado na SED, asseguran-
do o direito de incorporar aos seus proventos, a título de Cotas 
de Produção, o percentual de 12% (doze por cento) do valor do 
vencimento do cargo comissionado nível PE-DASU-1, nos termos 
do art. 6º da Lei n° 6.894/86, com alterações promovidas pelo art. 
5° da Lei n° 7.521/88, art. 22 da Lei Complementar n° 093/93 e 
art. 21, parágrafo único, inc. III, da Lei Complementar nº 605/13.

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 612811
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