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ANO VII  N° 1730 –  Quarta  Feira 18 de Março de 2020 

Oficio nº0034/2020/CMDCA/SMAS/AM/MS 

  Aral Moreira, 16 de Março de 2020. 

A Comissão Organizadora o Processo Eleitoral do 

Conselho Tutelar faz uso do presente instrumento após análise 

documental para apresentar as inscrições dos candidatos aptos para a 

prova de conhecimento especifico e prova de conhecimento prático de 

Informática, que será realizada no dia 28 de Março de 2019, os 

candidatos tem 02(dois) dias para recorrer da decisão a esta comissão, 

conforme edital de 17 de Fevereiro de 2020, 001/CMDCA/2020. 

N° CANDIATOS CPF CONDIÇÃO 

1.  DAIANI FERNANDES PALMEIRA  040.290.661-60 APTO 

2.  ELOIDE CLEMENTINO DOS SANTOS  254.531.901-59 APTO 

3.  GISELE WIDER REBELO 966.042.711-53 APTO 

4.  IARA PINHEIRO  041.965.821-17 APTO 

5.  JOSILENE MOREIRA FERREIRA 021.628.821-59 APTO 

6.  LURDES ALVARENGA 903.367.391-68 APTO 

7.  SANDRA TEREZINHA DE OLIVEIRA  026.090.929-70 APTO 

 
 
 
 

____________________________________ 
RAQUEL BENITES DOUGLAS GONÇALVES  

Presidente da Comissão Organizadora o Processo Eleitoral do Conselho 
Tutelar 

 
RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 39, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 
“Dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 
Coronavírus COVID-19, e dá outras providências”.  
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAL 

MOREIRA, no uso de suas atribuições legais conforme Decreto nº 

457/2020... 

Considerando o Decreto nº 482 de 17 de Março de 2020 do Poder 

Executivo local.  

Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde 

em 13 de março de 2020.  

Considerando que a situação demanda a urgência de medidas de 

prevenção a serem empregadas na REME/AM – Rede Municipal de 

Ensino de Aral Moreira a fim de precaução  e contenção de riscos, 

danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença no Município de Aral Moreira-MS. 

RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as aulas presenciais nas Instituições Educacionais da 

Rede Municipal de Ensino, no período de 19 de março a 02 de abril de 

2020, sendo que se for necessário este período poderá ser prorrogado 

em virtude dos acontecimentos.  

Art. 2º Orienta-se a Direção da Escola comunicar aos Professores das 

respectivas instituições Educacionais da Rede Municipal de Ensino que 

neste período programe suas aulas conforme o seu planejamento, para 

que no retorno das atividades seja dada a continuidade conforme este 

planejamento. 

Parágrafo Único – As aulas programadas serão aplicadas através de 

cronograma e serão mediadas e orientadas pelo Núcleo Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação e pelos Coordenadores de cada 

instituição.  

 

Art. 3º Todas as ações do Calendário Escolar serão reorganizadas e 

republicadas no órgão de divulgação oficial do município.  

Art. 4º Suspender o atendimento do transporte Escolar para a Rede 

Municipal, Estadual e Superior, bem como para qualquer viagem para 

fora do município. 

Art. 5º Suspender as atividades do SESI (Serviço Social da Indústria) 

conforme disposto nesta resolução.   

Art. 6º Suspender todas as atividades do Departamento de Esporte que 

reorganizará o seu calendário de treinos e de eventos esportivos e 

promoverá sua publicação no órgão de divulgação oficial do município. 

Art. 7º Suspender os atendimentos da Educação Especial em parceria 

com a APAE - Centro de Educação Especial Luz e Vida em Aral Moreira 

– MS conforme disposto nesta resolução.  

Art. 8º Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 

deverão evitar viagens de qualquer natureza para fora das imediações 

do município, acatando as orientações superiores.  

Art. 9º Os funcionários que compõe os Núcleos da Secretaria Municipal 

de Educação cumprirão a carga horária de trabalho de 06 (seis) horas 

corridas durante este período com serviços internos sem atendimento 

ao público. 

Parágrafo Único – Os servidores lotados na Secretaria de Educação na 

função de Vigia Noturno e Final de Semana deverão cumprir sua carga 

horária normal, não suspendendo suas funções. 

Art. 10 Nenhum servidor não terá prejuízo em seus vencimentos por 

tratar-se de situação emergencial de pandemia.   

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

  Aral Moreira-MS, 18 de Março de 2020. 

 

 

Vanir Ferreira Linares Filha 

Secretária de Municipal de Educação 

Decreto 457/2020 
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