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PORTARIA Nº 142 de 14 de maio de 2020
Dispõe sobre o procedimento para complementação da
carga horária, devido à suspensão das aulas, em decorrência
da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19), na Rede
Municipal de Ensino do Município de Uruçuca.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais, que
lhe conferem os artigos 81 e 84, inciso I, da Emenda nº 004/2002 à Lei Orgânica do Município
de Uruçuca, através do Decreto nº 439, de 01 de fevereiro de 2018:
CONSIDERANDO a suspensão das aulas de toda Rede Municipal de Ensino, desde o dia
18 de março de 2020, através do Decreto nº 573, de 17 de março de 2020, em função do
Coronavírus (COVID-19), sendo prorrogada a suspensão até a presente data, podendo, ainda,
sofrer novas prorrogações;
CONSIDERANDO o aumento dos casos de Coronavírus (COVID-19) no Município de
Uruçuca e a prorrogação da suspenção das aulas, que tem ocasionado um grande lapso
temporal sem prestação de serviços educacionais;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar esse período de vacância no ano letivo e
a necessidade de planejamento de retorno das aulas, no Pós-Pandemia;
CONSIDERANDO a determinação do Conselho Nacional de Educação pelo cumprimento
das 800 (oitocentas) horas de aula;
CONSIDERANDO a queda de receita neste período e o cumprimento das prestações de
contas do FUNDEB;
CONSIDERANDO que todos os profissionais da Educação, efetivos e contratados, vêm
recebendo, nesse período de pandemia, a integralidade de seus rendimentos, mesmo estando
sem o exercício da docência, por conta da suspensão das aulas;
RESOLVE:
Art. 1º - As atividades pedagógicas desenvolvidas neste período de suspensão das aulas,
para que seja mantidos os vínculos com os alunos e seus pais, poderão ser computadas como
hora/aula, a partir da decisão do Conselho Municipal de Educação;
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Art. 2 º - A Secretaria de Educação encaminhará ao Conselho Municipal de Educação,
uma proposta de Calendário letivo, com previsão de retorno às aulas para o mês de julho/2020,
com 5 (cinco) horas de aulas, por turno, de segunda-feira a sábado, a fim de cumprir as 800
(oitocentas) horas determinadas pelo Conselho Municipal de Educação;

Art. 3º - As horas a mais, que serão necessárias para o cumprimento da carga de horária
de 800 (oitocentas) horas, serão consideradas adimplidas, tendo em vista que os professores já
receberam a integralidade de seus vencimentos, durante a suspensão das aulas, desde o
Decreto nº 573, de 17 de março de 2020.

Art. 4º - Essas medidas visam estabelecer um planejamento da rede de educação, a
previsibilidade de ações, a segurança aos profissionais e assegurar o direito dos alunos de
terem 100% de sua carga horária presencial.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, em 14 de maio de 2020

ANTOINE ADIB KORTBANI
Secretário municipal de Educação
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