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ANO VII  N° 1759 –  Segunda  Feira 18 de Maio de 2020  
 

RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 42, DE 14 DE MAIO DE 2020. 
 
 
“Dispõe sobre a reprogramação de prazo de suspensão das aulas 
presenciais da REME/AM – Rede Municipal de Ensino de Aral Moreira 
disposto no Art. 1º da RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 41, de 16 de Abril de 
2020, como medida 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 a situação de emergência causada pela pandemia mundial 
do COVID-19 (Novo Coronavírus) e as projeções de contaminação 
realizadas por especialistas para os próximos dias; 
 
Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o 
qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações para sua 
promoção, proteção e recuperação; 
 
Considerando o disposto da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 
(Novo Coronavírus); 
 
Considerando o Decreto nº 521 – de 14 de Maio 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 que a situação demanda o urgente emprego de medidas 
de prevenção a serem tomadas na REME/AM – Rede Municipal de Ensino 
de Aral Moreira a fim de controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município 
de Aral Moreira-MS; 
 
Considerando a necessidade de fixar orientações para o andamento do 
ano letivo nas escolas da REME/AM – Rede Municipal de Ensino de Aral 
Moreira – MS.  
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Prorrogar por prazo indeterminado a suspensão das aulas 
presenciais da REME/AM  –  Rede  Municipal  de  Ensino  de  Aral  
Moreira  disposto  no  Art. 1º da 
 
RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 41, DE 31 DE ABRIL DE 2020, levando-se em 
consideração os acontecimentos referentes à propagação do COVID-19. 
 
Art. 2º Orientar conforme o Art. 34 do Decreto 521 de 14 de Maio de 2020 
as escolas da REME/AM – Rede Municipal de Ensino de Aral Moreira – 
MS, para o andamento dos trabalhos para o ano letivo conforme o 
seguinte: 
 
 I – Os professores deverão organizar um meio de comunicação 
com seus alunos seja por meio de novas tecnologias existentes (Ex.: 
WhatsApp, ou outros) , seja por meio de apostilados (este deve ser 
retirado pelos pais ou responsáveis na escola), ou ainda outro que 
necessário para alcançar todos os alunos que fazem parte de suas 
respectivas turmas;  
 II – A distribuição das atividades será efetuada conforme 
cronograma semanal da Secretaria Municipal de Educação;  

 
 III – Quando efetuada a entrega e o recebimento das atividades 
no ambiente escolar a direção, a coordenação e os professores deverão 
organizar o ambiente para não haver aglomeração tomando todas as 
precauções necessárias;  
 
 IV – As atividades serão corrigidas e acompanhadas pelos 
professores e arquivadas com relatórios conforme orientações do núcleo 
pedagógico.  
 
§ 1º As atividades não presencias ofertadas aos alunos devem ser 
registradas de modo que possam ser consideradas na composição da 
carga horária obrigatória, desde que asseguradas formas de organização 
e de registros de acompanhamento do aluno. (Parecer Orientativo 
CP/CEE/MS nº 017/2020) 
 
§ 2º A realização de atividades pedagógicas não presencias visa, em 
primeiro lugar, que se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos 
estudantes e a perda de vínculo com a escola, o que pode levar à evasão 
e abandono. (Parecer CNE/CP nº 5/2020). 
 
§ 3º Os professores deverão cumprir seus horários conforme o 
cronograma da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 3º Os funcionários administrativos deverão cumprir seus horários 
conforme a escala interna, exceto direção, coordenação, vigia e secretário 
(a) escolar.  
 
Art. 4º O transporte Escolar mencionado no Art. 21 do Decreto nº 521 de 
14 de Maio de 2020 e concedida à determinação de a Secretaria 
Municipal de Educação determinar as medidas temporárias a serem 
adotadas pela pasta  no  Art. 36 do referido  decreto,  fica  o  transporte   
escolar  de   plantão   para   prestar   apoio   à  
entrega do material apostilado quando necessário, como também o 
atendimento com as devidas medidas de proteção à Educação Especial 
do município que mantém acordo sob termo de parceria e  cooperação 
mútua com a APAE .  
 
Parágrafo único: Para o atendimento aos alunos que utilizam o 
transporte escolar, cabe a cada escola se organizar conforme o 
cronograma da Secretaria Municipal de Educação e a disponibilização do 
mesmo com o Departamento de Transporte Escolar, não sendo 
necessário que pais e/ou responsáveis se desloquem até a escola para 
retirar as atividades propostas.   
 
Art. 5º Cabe à Direção da escola comunicar a Secretaria Municipal de 
Educação a movimentação para fora dos limites do município dos 
funcionários que estão lotados nesta secretaria. As medidas que estão 
sendo tomadas são de precaução e prevenção para que evitemos a 
contaminação dos munícipes de Aral Moreira pelo COVID-19, sendo 
assim é preciso que comuniquem o afastamento do funcionário para a 
Secretaria Municipal de Educação e sejam cumpridas as precauções que 
são elencadas conforme determinação e amparo no Decreto nº 521 de 14 
de Maio de 2020, atentando-se aos artigos: Art. 3º - §2º e §3º, Art. 4º, Art. 
5º, Art. 19, Art. 22,  Art. 23, Art. 45 e Art. 46:  
Art. 3.º - Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção a 
toda à população 
§ 2.º - Em caso de descumprimento ao disposto no caput deste artigo, 
será aplicada multa correspondente a 1 (uma) cesta básica àqueles que 
forem abordados sem a proteção das máscaras a partir do dia 
18/maio/2020.  
§ 3.º - Para os casos reincidentes a multa será aplicada em dobro.  
Art. 4.º - Fica terminantemente proibido a realização de festas e reuniões 
familiares enquanto perdurar a situação de Calamidade Pública 
decorrente da Pandemia de Coronavírus (COVID-19). Parágrafo único. As 
pessoas que apresentarem sintomas de doenças respiratórios deverão, 
obrigatoriamente, permanecer em suas casas e comunicar imediatamente 
a sua Unidade Básica de Saúde, para que um profissional realize a visita 
domiciliar com as orientações necessárias. 
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Art. 5.º - Fica obrigatoriamente determinado o isolamento domiciliar às 
pessoas que adentrarem ao Município provenientes de outras cidades, 
estados ou países em que tiverem sido confirmados casos de COVID-
19. § 1.º - O isolamento domiciliar se dará da seguinte forma: a) As 
pessoas previamente identificadas através de barreira sanitária serão 
visitadas por um profissional da saúde, que levará em detalhes as ações 
a serem tomadas; b) A família que acolher os visitantes também iniciará 
o isolamento domiciliar; c) O isolamento terá a duração mínima de 7 
(sete) dias para as pessoas assintomáticas; d) O isolamento terá a 
duração mínima de 14 (catorze) dias para as pessoas com sintomas 
respiratórios; e) No caso de descumprimento das medias impostas no 
caput deste artigo, será aplicada multa correspondente a 5 (cinco) 
cestas básicas. f) O isolamento domiciliar será suspenso após a visita 
de profissional da saúde às casas isoladas. 
Art. 19 - Fica determinada a fixação de informações sanitárias visíveis 
sobre higienização e cuidados com a prevenção do COVID-19. 
Art. 22 - Os órgãos e repartições públicas deverão adotar as seguintes 
medidas, cumulativas: I – disponibilizar álcool 70% (setenta por cento), 
nas suas entradas e acessos de pessoas; e II – disponibilizar toalhas de 
papel descartável. Parágrafo único. Os locais com acesso 
disponibilizarão informações sanitárias visíveis sobre higienização de 
mãos e indicarão onde é possível realizá-la.  
Art. 23 - Os banheiros públicos e os privados de uso comum, deverão 
disponibilizar sabão, sabonete detergente ou similar, e toalhas de papel 
descartável.  
§ 1.º Os banheiros deverão ser higienizados em intervalos de 3 (três) 
horas, com uso diuturnamente de materiais de limpeza que evitem a 
propagação do COVID-19, sendo obrigatoriamente higienizados no 
início e ao final do expediente ou horários de funcionamento do órgão, 
repartição ou estabelecimento.  
§ 2.º Durante o período em que o órgão, repartição ou estabelecimento 
não estiver em funcionamento, fica suspensa a periodicidade prevista no 
§ 1º deste artigo. 

Art.45 - Fica mantido o toque de recolher e impedida a circulação das 22h 
às 5h, por prazo indeterminado, exceto os órgãos de segurança pública, 
vigias noturnos, delivery, profissionais da área da saúde e circulação para 
acesso quando necessário a serviços essenciais e sua prestação.  
Art. 46 - Recomenda-se à população evitar sair dos limites do Município, 
exceto quando extremamente necessário. 

 
Parágrafo único. Ficam os gestores e os servidores cientes das 
orientações e que no descumprimento destas poderão sofrer medidas 
cabíveis conforme a Lei nº 335/90, Art. 132 - Inciso I e Penalidades Art. 
142- Inciso II, Art. 145 - §1º e §2º.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Art. 6º Deverão ser respeitadas as determinações do parecer                                    
do Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CP nº 5/2020) que 
seguem:  
 

a) As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos 

alunos de todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. 

Portanto, é extensivo àqueles submetidos a regimes especiais de 

ensino, entre os quais os que apresentam altas 

habilidades/superdotação, deficiência e Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), atendidos pela modalidade de Educação Especial; 

 

b) O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também 

ser garantido no período de emergência, mobilizado e orientado por 

professores regentes e especializados, em articulação com as famílias 

para a organização das atividades pedagógicas não presenciais a 

serem realizadas;  

 
c) Os professores do AEE atuarão com os professores regentes 

em rede, articulados com a equipe escolar, desempenhando suas funções 

na adequação de materiais, provimento de orientações específicas às 

famílias e apoios necessários. Eles também deverão dar suporte às 

escolas na elaboração de planos de estudo individualizados, segundo a 

singularidade dos alunos, a serem disponibilizados e articulados com as 

famílias; 

 
d) Após o retorno das aulas deverá ser elaborada uma atividade de 

sondagem da compreensão dos conteúdos abordados de forma remota; 

 
e) É importante que as escolas e sistemas de ensino planejem 

cuidadosamente o retorno às aulas considerando o contexto bastante 

adverso do período de isolamento social e mantendo um sistema de 

comunicação permanente com as famílias;  

f) Considerando a probabilidade de que ocorra evasão escolar, 

que seja realizado um esforço de busca ativa dos estudantes ao fim do 

período de suspensão das aulas;  

 
g) Realizar uma avaliação diagnóstica de cada criança por meio da 

observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de 

aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as 

atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de 

recuperação, caso necessário, para que todas as crianças possam 

desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada uma ao fim de 

seu respectivo ano letivo. Os critérios e mecanismos de avaliação 

diagnóstica deverão ser definidos pelos sistemas de ensino, redes de 

escolas públicas e particulares, considerando as especificidades do 

currículo proposto pelas respectivas redes ou escolas.  

 
h) Organizar programas de revisão de atividades realizadas antes 

do período de suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades 

pedagógicas realizadas de forma não presencial;  

 
i) Garantir a sistematização e registro de todas as atividades 

pedagógicas não presenciais, durante o tempo de confinamento, para 

fins de comprovação e autorização de composição de carga horária por 

meio das entidades competentes;  

 
j) Garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano 

letivo de 2020, considerando os objetivos de aprendizagem 

efetivamente cumpridos pelas escolas e redes de ensino, de modo a 

evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar.  

 
Parágrafo único: Os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica 
deverão ser definidos pela Secretaria Municipal de Educação 
especificamente pelo Comitê Pedagógico, considerando as 
especificidades do currículo proposto para a REME/AM – Rede Municipal 
de Ensino de Aral Moreira.  
 
Art. 7º Conforme o Art. 114, inciso II, da Lei Municipal 695/2009, é vedado 
ao trabalhador em educação a participação em atividades em desacordo 
com os dispositivos legais em vigor, podendo  ser denunciado  pelo  
celular que dispõe WhatsApp  número  (67) 9 9916-4952. 
 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com 
efeitos retroativos a partir de 04 de Maio de 2020, sendo respeitado o 
prazo para entrada em vigor do Decreto nº 521 de 14 de Maio 2020 aos 
artigos que o mencionam. 
 
      Aral Moreira-MS, 14 de Maio de 2020. 

 
 

Vanir Ferreira Linares Filha 
Secretária de Municipal de Educação 

Decreto 457/2020 
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CAMARA MUNICIPAL 
 

PORTARIA Nº 766/2020 
 

VERA CRUZ, Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o Decreto n. 521 de 14 de maio de 2020, do Executivo 
Municipal de Aral Moreira/MS; 

Considerando as necessárias e urgentes medidas locais e globais de 
controle do avanço do coronavírus, a Câmara Municipal de Aral 
Moreira/MS, 

RESOLVE: 

Artigo 1º- Suspender por 15 (quinze) dias as sessões ordinárias 
da Câmara Municipal de Aral Moreira/MS. 

 
Artigo 2º   Durante a vigência da Portaria, em caso de 

necessidade e urgência, haverá convocação para sessão extraordinária. 
 
Artigo 3º     Suspender o atendimento ao público. 
 
Artigo 4º   Fixar o expediente interno, em regime de escala das 8 

às 11h. 
 

Artigo 5º -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
                    Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de 

Aral Moreira-MS, 18 de maio de 2020.  
 

 
VERA CRUZ 

Presidente 
                (assinatura no original)                

 
Registra-se. Cumpra-se. Publique-se.       
 
 

                                PORTARIA Nº 766/2020 
 
 

VERA CRUZ, Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Artigo 1º- Conceder 120 (cento e vinte) dias de afastamento à 
funcionária REMUALDA DIAS BONKOOSKI – Auxiliar de Serviços Gerais 
da Câmara Municipal, para tratamento de saúde, de 18/05/2020 a 
14/09/2020, conforme atestado médico (anexo)  do Dr. Diego Ricardo G. 
Galeano 

 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
                    Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de 

Aral Moreira-MS, 18 de maio de 2020.  
 

 
VERA CRUZ 
Presidente 

                (assinatura no original) 
                
 

Registra-se. Cumpra-se. Publique-se.       
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