
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 198, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 
  

Fixa a remuneração básica do professor admitido em caráter 

temporário e estabelece outras providências. 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

no uso da atribuição que lhe confere o art. 51 da Constituição do Estado, adota a 

seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

  

Art. 1º A remuneração básica mensal do professor admitido 

em caráter temporário, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, fica 

estabelecida na forma do Anexo Único desta Medida Provisória. 

  

§ 1º A remuneração básica mensal de que trata 

o caput deste artigo é proporcional à carga horária semanal de trabalho contratada. 

  

§ 2º A carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais do professor admitido em caráter temporário para atuar nas Áreas II, III, VI e 

VII, conforme descrito no Anexo Único da Lei Complementar nº 456, de 11 de agosto 

de 2009, corresponde a 32 (trinta e duas) horas-aula semanais. 

  

§ 3º Na hipótese da admissão de professor para atuar nas 

áreas de que trata o § 2º deste artigo, com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas 

semanais, será aplicada a proporção de 1/32 (um trinta e dois avos) da respectiva 

remuneração básica para cada hora-aula semanal contratada. 

  

Art. 2º Ao professor admitido para atuar no Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais e Educação Especial, Áreas I e V, conforme descrito no 

Anexo Único da Lei Complementar nº 456, de 2009, é devido o adicional por hora-

atividade na proporção de 12% (doze por cento) do valor da respectiva remuneração 

básica. 

  

Art. 3º É devido ao professor admitido em caráter 

temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a título de bônus por 

produtividade em sala de aula: 

  



I – o valor mensal de até R$ 254,60 (duzentos e cinquenta e 

quatro reais e sessenta centavos), para o professor com habilitação código 100, na 

forma do Anexo Único desta Medida Provisória; e 

  

II – o valor mensal de até R$ 304,21 (trezentos e quatro 

reais e vinte e um centavos), para o professor com habilitação código 300, na forma do 

Anexo Único desta Medida Provisória. 

  

Parágrafo único. O bônus de que trata o caput deste artigo é 

calculado proporcionalmente ao número de dias úteis efetivamente trabalhados no 

mês, observada a carga horária contratada. 

  

Art. 4º As vantagens previstas nos arts. 2º e 3º desta Medida 

Provisória integram a remuneração para efeitos do décimo terceiro salário e do terço 

constitucional de férias. 

  

Art. 5º Fica vedada a percepção de qualquer outra 

vantagem, ressalvado, quando couber, o disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do art. 8º, 

e no art. 14, todos da Lei Complementar nº 456, de 2009. 

  

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Medida 

Provisória correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Estado. 

  

Art. 7º Eventuais diferenças salariais decorrentes da 

aplicação desta Medida Provisória, para os contratos atualmente em vigor, serão 

pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, extinguindo-se com o 

encerramento do contrato. 

  

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  

Art. 9º Ficam revogados: 

  

I – o art. 6º da Lei Complementar nº 456, de 11 de agosto de 

2009; 



  

II – os incisos V, VII e VIII do art. 8º da Lei Complementar nº 

456, de 11 de agosto de 2009; e 

  

III – o art. 26 da Lei Complementar nº 456, de 11 de agosto 

de 2009. 

  
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2015. 
  
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 
      Governador do Estado 

  



ANEXO ÚNICO 

  

REMUNERAÇÃO BÁSICA MENSAL 

PROFESSOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

40 HORAS SEMANAIS 

  

HABILITAÇÃO 
CÓDIGO REMUNERAÇÃO BÁSICA (R$) 

Portador de diploma de curso superior de 

duração plena em Pedagogia com 

habilitação em Séries Iniciais 

300 2.013,67 

Portador de diploma de curso de Magistério 

Ensino Médio (sem habilitação) 
100 1.917,78 

Portador de diploma de curso de Ensino 

Médio (sem habilitação) 
100 1.917,78 

Portador de diploma de curso superior de 

duração plena, na disciplina específica 
300 2.013,67 

Portador de diploma/certificado de Ensino 

Médio (sem habilitação) 
100 1.917,78 

  

 


