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OFÍCIO Nº 144/2020-SEMED-GAB                                    

 

Senador José Porfírio, 24 de junho de 2020. 

 

Sra. 

SUELENE ALVES A. SANTANA 

Divisão de Contratos e Licitação 

 

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo Contratual  

 

 

Prezada, 

 

Vimos, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo de vigência referente ao 

CONTRATO Nº 20170091, decorrente de processo licitatório, modalidade Pregão Nº 

9/2017-002FME, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a 

EMPRESA REAL CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, que tem por objeto 

a Contratação de Empresa Especializada em Locação de Veículos para atender as 

necessidades da Transporte Escolar desta municipalidade. 

A prorrogação do prazo de vigência do contrato é de interesse dessa 

Administração para que haja a continuidade dos serviços prestados e os benefícios 

trazidos por ela, como também os prejuízos que possam ser causados caso não haja 

continuidade na contratação, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

A vigência do aditivo é de 03 de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2020.      

Desde já, agradecemos pela atenção, na certeza de poder contar com o apoio para 

uma gestão educacional pública de qualidade. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

          Samiriam Santana Bitencourt 
Secretária Municipal de Educação 

                                                       Decreto nº 045/2018 
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PORTARIA Nº 005/2020 – GAB/SEMED, DE 01 DE JUNHO DE 2020 

 

Dispõe sobre o funcionamento das atividades pedagógicas, 

administrativas e de apoio, bem como o retorno gradual das aulas 

no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Senador José Porfírio 

– PA, em face das medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 

estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 78, § único, inciso III, da 

Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, parágrafo único do Decreto Municipal Nº 040/2020-

GAB/PMSJP de 31 de maio 2020, que autoriza a regulamentação, por meio de Ato Próprio 

emitido por esta secretaria, do retorno concernente à organização dos trabalhos pedagógicos e 

administrativos das Unidades Escolares; 

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 09/020, 010/2020, 011/2020, 015/2020, que 

dispõem sobre as medidas de enfrentamento à Pandemia do Coronavírus; Decreto Municipal nº 

022/2020, de 08 de abril de 2020, que declara situação de emergência no município; e o Decreto 

nº 028/2020, de 16 de abril de 2020, que declara Estado de Calamidade Púbica no município de 

Senador José Porfírio-PA; Decreto Municipal Nº 033-A/2020, de 06 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, por meio da qual o 

Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO, o artigo 24 e, em especial, o artigo 23 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que dispõe, em seu § 2º, 

que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de 

horas letivas previsto nesta Lei; 
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CONSIDERANDO, o § 4º do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE nº 05/2020, homologado pelo despacho de 29 de maio de 

2020 do Ministério da Educação (MEC), que dispõe sobre reorganização do Calendário Escolar 

e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 

 

CONSIDERANDO, o Decreto-Lei 1.044/1969, que dispõe sobre tratamento excepcional para 

os alunos portadores das afecções que indica; 

 

CONSIDERANDO, o Decreto Federal nº 9.057, de 25 de maio de 2017, no que versa da oferta 

de educação a distância nos ensinos fundamental e médio em situações de emergência; 

 

CONSIDERANDO, as implicações da pandemia do coronavírus (COVID-19), no fluxo do 

calendário escolar, tanto da educação infantil como fundamental, bem como a perspectiva de 

que a duração das medidas de suspensão das atividades escolares presenciais, possa inviabilizar 

a reposição das aulas dentro de condições razoáveis; 

 

CONSIDERANDO as implicações da pandemia da COVID-19 na consolidação dos duzentos 

(200) dias letivos e o mínimo oitocentas (800) horas anuais, em virtude da suspensão das aulas 

desde o dia 19 de março de 2019; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta CEE/PA-SEDUC/PA nº 01/2020, que dispõe 

sobre orientações para o retorno às aulas após a suspensão das atividades em decorrência da 

pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO ainda o posicionamento do Conselho Nacional de Educação, no que tange 

às possibilidades de cumprimento da carga horária mínima anual, admitindo-se as seguintes 

alternativas, de forma individual ou conjunta:  

1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência;  
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2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas 

enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares 

coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e  

3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou 

não por tecnologias digitais de informação e comunicação) realizadas de forma concomitante 

ao período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades. 

 

CONSIDERANDO as orientações do Conselho Nacional de Educação, contidas no Parecer nº 

05/2020, quanto às alternativas no cumprimento da carga horária mínima anual, nas seguintes 

formas, individual ou conjunta:  

  

a) “reposição de forma presencial ao fim do período de emergência, a carga 

horária mínima poderá ser cumprida através da utilização de períodos como recesso 

escolar do meio do ano, sábados, reprogramação do período de férias e, eventualmente, 

avanço para o ano civil seguinte ou a ampliação da jornada escolar diária por meio de 

acréscimo de horas em um turno ou utilização”.  

b) “Já as atividades pedagógicas não presenciais podem ser por meio digitais 

(videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, 

redes sociais, correio eletrônico, blogs, etc), por meio de programas televisivos ou 

rádio, pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas e pela 

orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados”.  

c) “[...] sobre a educação infantil, o CNE apontou a possibilidade de o sistema de 

ensino flexibilizar a reorganização do calendário escolar, delimitando a frequência 

mínima de 60% da carga horária obrigatória, em consonância com o artigo 31 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”.  

d) “[...] o encaminhamento de atividades educativas de caráter eminentemente 

lúdico, recreativo, criativo e interativo que poderá ser computado nas horas letivas. 

Salientou ainda a importância da manutenção do vínculo do aluno e da família com a 

escola”.  

 

CONSIDERANDO o Artigo 53 do ECA, que “a criança e o adolescente têm o direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

mailto:semedsenador@gmail.com


 
GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 13.810.386/0001-49 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Rua Beira Mar, 352 – Encantado – CEP 68360-000 – SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA 
Fone/Fax: (91) 3556-1336  e-mail: semedsenador@gmail.com 

  

cidadania e qualificação para o trabalho”, com acesso às atividades didático-pedagógicas para 

efetivação do Ano Letivo 2020;  

 

CONSIDERANDO, a necessidade de regular a prestação de serviço público com a menor 

circulação de pessoas possível no espaço físico das unidades pertencentes a Rede Pública 

Municipal de Ensino, evitando o risco de propagação do novo coronavírus (COVID-19) e a 

proteção à coletividade; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Senador José Porfírio – PA o 

regime diferenciado de trabalho, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

de importância internacional à pandemia do Coronavírus/COVID-19 ou até que haja 

determinação em contrário, a partir de 01 de junho de 2020.  

I – No período indicado no caput, as unidades de ensino e entidades ligadas à Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, funcionarão nos dias úteis, de 8h às 12h, sob o regime de 

revezamento, apenas para a realização de serviços internos essenciais ao atendimento das 

demandas administrativas ou de forma remota (home office), quando tecnicamente possível. 

II - Para atendimento do regime diferenciado de trabalho, o gestor da unidade poderá 

instituir o sistema de rodízio de servidores, ou trabalho remoto (home office), de modo a evitar 

aglomeração no ambiente de trabalho.   

III – Deverá ser fixado em locais de fácil visibilidade e livre acesso alertas informativos 

concernentes às restrições de atendimento e medidas sanitárias a serem adotadas por servidores 

e público externo, nos termos desta portaria, sendo necessário, ainda, disponibilizar telefone, e-

mail ou outro canal de atendimento para a comunidade. 

IV – Em situações de urgência, os servidores poderão ser convocados, conforme 

orientação e autorização da chefia. 

Art. 2º - São atribuições dos gestores de cada unidade de ensino e entidades ligadas a Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED participantes do regime diferenciado de trabalho em regime 

de rodízio ou trabalho remoto (home office), quando tecnicamente possível: 

I - Estipular o limite máximo de servidores participantes; 

II - Controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor; 
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III - Estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores; 

IV - Manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades 

executadas, bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados; 

V - Encaminhar as informações necessárias para fins de registros e frequência. 

Art. 3º - Deverão exercer as suas atividades, sem manterem contato direto com o público, os 

servidores que se enquadrem no disposto nos incisos e alíneas do art. 11 do Decreto Municipal 

Nº 40/2020 de 31 de maio de 2020. 

Art. 4º - O regime de revezamento, como medida preventiva, no intuito de reduzir o 

quantitativo de servidores nos vários setores da instituição, deverá ser feito quando a natureza 

das atividades exigir trabalho presencial. 

Art. 5º - Compete ao Gestor da respectiva unidade de ensino organizar tabela de escala para 

aqueles servidores que irão atuar sob o regime de revezamento ou trabalho remoto (home 

office), a qual deverá ser encaminhada ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Educação – SEMED.  

Art. 6º - Cabe ao gestor, ainda, organizar cronograma e/ou escala para notificação dos 

servidores (serventes e pessoal de apoio) responsáveis pela limpeza e manutenção da respectiva 

unidade de ensino no sentido de intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de 

pessoas e superfícies mais tocadas, a exemplo de maçanetas, balcões de atendimentos, 

corrimões e entre outros. 

Art. 7º - O atendimento presencial ao público fica restrito há casos urgentes de extrema 

necessidade e somente quando não puder ser realizado por meios eletrônicos. 

Parágrafo Único – Nos casos de atendimento presencial ao público o servidor deve 

adotar as seguintes medidas sanitárias preventivas: 

I - Higienização das mãos com água e sabão; 

II - Uso de álcool em gel  

III – Uso obrigatório de máscaras; 

IV - Intensificação na higienização de todos os dispositivos a cada atendimento; 

V - Aumento no intervalo entre os atendimentos para evitar aglomeração;   

VI – Manter distância mínima de 1,5 metro entre si. 

Art. 8º - Excetuam-se do disposto nesta Portaria os servidores ocupantes do cargo de 

Vigilância, obedecendo a horários e turnos já estabelecidos anteriormente. 
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Art. 9º - Fica instituído o sistema híbrido no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Senador José Porfírio, sistema este compreendido como a oferta de aulas presenciais e aulas 

remotas, de forma alternada, a partir de 03 de agosto de 2020, observados os termos desta 

Portaria. 

I - Caso continue a situação de emergência e calamidade público no âmbito do 

município, será prorrogado o desenvolvimento das atividades presenciais e não presenciais; 

II – Fica recomendado o uso obrigatório de máscaras pelos profissionais, alunos e toda 

a comunidade escolar;  

III – Será disponibilizado produtos de higienização, como álcool em gel (70%) nas 

portarias, salas de aula e demais dependências das escolas, assim, como sabão e toalhas de papel 

nos banheiros para lavagem das mãos, principalmente, na assepsia das mãos quando da 

distribuição e recebimento das atividades não presenciais para avaliação docente;  

IV – Está vedada a realização de atividades coletivas no mês de agosto, que resultem 

em aglomeração de alunos em quadras poliesportivas, auditórios, bibliotecas, etc.;  

V – Será possibilitada a orientação pedagógica online, por meio de redes sociais 

(WhatsApp, Facebook, etc.), e-mail ou ligações convencionais para alunos matriculados na 

rede, ou pais e/ou responsáveis quando necessário, mesmo em caso de dúvidas concernentes à 

execução das atividades propostas; 

VI – Deverá ser garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os indivíduos 

em todos os espaços da instituição de ensino, sem prejuízo de outras medidas apontadas nesta 

portaria ou orientadas pelas autoridades sanitárias;  

VII – Fica proibido, no início do retorno às aulas presenciais, aglomerações por meio 

de estratégias diferentes para a efetivação do horário do intervalo e alimentação escolar, com 

vista ao distanciamento, medidas de higienização e uso obrigatório de máscaras;  

VIII - estabelecer medidas e mecanismos para uso dos sanitários, limitando a utilização 

por no máximo três (03) indivíduos simultaneamente e/ou em atenção a quantidade de sanitários 

disponíveis na escola;  

IX – Serão estabelecidos horários diferentes para entrada/saída de turmas ou etapa de 

ensino, visando evitar aglomerações nas imediações da escola; 

X – Deverá ser realizado o levantamento dos profissionais da educação e alunos que se 

enquadram no grupo de risco, no período de retorno às aulas presenciais, para permanecerem 
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em isolamento domiciliar, com objetivo de coordenar ações de substituição de professores em 

cada unidade escolar e identificar os alunos que não poderão retornar às aulas e necessitam de 

ações pedagógicas individualizadas;  

XI – Deverá ser organizado, em cada unidade escolar, no período de 27 à 31 de julho 

de 2020, a higienização de todos os espaços escolares, inclusive das áreas abertas, para início 

do retorno às aulas presenciais;  

Art. 10º - As Unidades Escolares de Ensino Fundamental deverão organizar, por meio de seus 

professores, a elaboração de atividades para estudo remoto a ser entregue para os estudantes 

quando do retorno das aulas presenciais. 

I - As matrizes das atividades elaboradas para fins de estudo remoto deverão utilizar a 

metodologia mais eficaz e adequada à realidade dos alunos. 

II – As atividades de que trata o caput deste artigo deverão ser entregues à equipe gestora 

das unidades escolares até a data de 15 julho de 2020 para preparação das impressões. A entrega 

para os alunos será semanalmente quando do início das aulas. 

III – O planejamento das atividades deverá suscitar a educação para a saúde no contexto 

da COVID-19, com o auxílio da família;  

Parágrafo único. Os professores responsáveis pela elaboração das atividades para 

estudo remoto poderão cumprir sua jornada de trabalho em regime de Home Office, observado 

o disposto no art. 11 desta Portaria. 

Art. 11º - Compete aos Gestores escolares convocar o corpo docente e a equipe pedagógica da 

sua respectiva unidade de ensino, em dias específicos, para a realização do planejamento 

presencial das atividades à distância (estudo remoto), de forma organizada e não aglomerada. 

Parágrafo único. Havendo inviabilidade de realizar reunião presencial para fins de 

planejamento, poderá ser feita remotamente via grupo de WhatsApp ou Videoconferência. 

Art. 12º - Compete aos coordenadores pedagógicos e demais professores de apoio: 

I - Acompanhar o planejamento e a elaboração das tarefas; 

II - Monitorar e registrar as atividades desenvolvidas pelos professores regulares; 

III - Elaborar fichas de acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos, a fim 

de subsidiar diagnóstico e avaliação de aprendizagem; 

Art. 13º – Compete aos profissionais lotados nas Salas de Recursos Multifuncionais – AEE 

planejar, elaborar e produzir em meio físico e/ou digital materiais didáticos para a realização 
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de atividades pedagógicas não presenciais aos alunos portadores de necessidades especiais, 

quando possível.  

Parágrafo único. A disponibilização dos materiais didáticos de que trata o caput deste 

artigo será realizada por meio das mídias sociais e/ou entregue nas unidades escolares em 

cronograma estabelecido pela Direção ou Coordenação Pedagógica;  

Art. 14º – Deverá ser estabelecido, em consonância com o suporte pedagógico e docentes por 

etapa/modalidade de ensino, critérios simplificados para avaliação das atividades desenvolvidas 

pelos alunos, sejam em meio físico ou digital, consolidando o processo de valorização da 

produção acadêmica dos estudantes;  

Art. 15º – Fica recomendado o registro de todas as atividades não presenciais desenvolvidas com 

os alunos de forma não presencial ou na orientação online individualizada, para fins de 

comprovação e autorização de composição de carga horária mínima anual.  

I - O professor poderá desenvolver um diário pessoal ou um relatório com os conteúdos, 

datas e carga horária proposta para o desenvolvimento das atividades pelos alunos; 

II – O professor poderá usar fotos ou vídeos enviados pelos alunos ou pais e/ou 

responsáveis na realização das atividades propostas para casa, para fim exclusivo de registro, nos 

termos do caput deste artigo;  

Art. 16º – Compete à Secretaria Municipal de Educação: 

I - Providenciar a realização de treinamento com a equipe gestora, professores, suporte 

pedagógico e demais funcionários das escolas para identificação dos sintomas da COVID-19, a 

ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com máximo 10 pessoas por vez. 

II - Disponibilizar suporte técnico, humano e materiais às escolas, docentes e comunidade 

escolar, quando possível, para orientação quanto a utilização das metodologias, tecnológica ou 

não, das redes sociais; 

III - Organizar o funcionamento do transporte escolar, com medidas de higienização após 

cada viagem, respeitando a lotação estipulada para cada veículo; 

IV -  Programar reposição de dias letivos para sábados e feriados (quando possível);  

Art. 17º - Para efeito de comprovação de reposição da carga horária em atividades não 

presenciais, deverá ser limitada a duas horas por dia (2h), visto que não há como comprovar a 

execução das quatro horas diárias em atividades à distância; 
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Art. 18º – O Calendário Escolar em anexo, propõe o cumprimento de cento e vinte e seis (126) 

dias letivos, com o retorno das aulas presenciais a partir de 03 de agosto de 2020, utilizando 

todos os sábados e feriados. Considerando o cumprimento de vinte e quatro (24) dias letivos nos 

meses de fevereiro e março, o Ano Letivo 2020 cumprirá cento e cinquenta (150) dias letivos, 

com o cumprimento de seiscentos (600) horas anuais;  

Art. 19º – Deverá ser assegurado o cumprimento da carga horária de 200 horas para compor o 

cumprimento do mínimo de 800 horas, em consonância com a MP nº 934/2020. Para o 

cumprimento do exposto, será necessário a execução de atividades não presenciais a partir do 

mês de agosto para efetivação da carga horária mínima anual em consonância com a MP 

supracitada, totalizando 200 horas.   

Art. 20º - Os casos omissos relacionados à aplicação desta Portaria serão dirimidos pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 21º - A presente Portaria poderá sofrer alterações se houver novas orientações técnicas e 

procedimentos emitidas pela OMS, Ministério da Saúde, Ministério da Educação (MEC), 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho Estadual de Educação (CEE/PA), e 

Secretaria de Estado de Educação do Pará. 

Art. 22º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 

de junho de 2020, e produzindo efeitos enquanto estiverem em vigor os Decretos Municipais 

nº 028/2020, nº 040/2020 ou outras disposições normativas que vierem a substituí-los. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Senador José Porfírio, 01 de junho de 2020. 

 

 
Samiriam Santana Bitencourt 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto Nº 045/2018 
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