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PORTARIA N° 003/2020-SEMED

DISP6E    SOBRE    A    SUSPENSA0    DAS
AULAS  EM  TODA  A  REDE  MUNICIPAL
DE ENSIN0 DE IGARAPE-MIRI/PA E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA0 DE IGARAPE-
MIRI/PA, no uso de suas atribuig5es legals;

CONSIDERANDO que a Organizagao Mundial de Sadde classificou
o Novo Coronavirus (COVD 19), no estagio atual, como uma pandemia mundial;

CONSIDERANDO a declarapfro de Emergencia em Sadde Ptiblica de
Importfrocia Nacional, mos termos da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministro de Estado de Satde;

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Govemo do Estado do
Para por meio  do Deereto n° 609,  de  16  de margo de  2020,  publicado no DOE,
Edigao n° 34.145, de 17 de margo de 2020;

CONSIDERANDO  que  no  dia  de  hoje,  18/03/2020,  o  Govemo  do
Estado  do Parfu  atraves  da sua Secretaria de Estado  de  Satide Ptiblica (SESPA),
confirmou urn caso de COVID 19 na capital paraense;

CONSIDERANDO  que  a  Secretaria Municipal  de  Educagao  tern  o
poder/clever de resguardar a integridade fisica e a satide dos alunos e profissionais
que integram a rede municipal de eusino, prevenindo eventual surto da doenga no
Municipio de Igarape-Miri;

CONSIDERANDO  o  Decreto  Municipal  n°   117/2020  que  disp6e
sobre as ag5es para enfrentamento de emerg€ncia de satide ptiblica de inportincia
intemacional, decorrente do novo coronavirus (COVID-19).

RESOLVE:

Art.  1°  Suspender  as  aulas  da rede  ptiblica municipal  de  ensino  de
Igarape-Miri, hicialmente, a partir do dia 19 ate o dia 31 de margo de 2020.

Paragrafo Unico. As aulas e atividades escolares que deixarem de ser
ministradas  no  periodo  da  suspensao  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  sera
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objeto de novo planejanento a ser feito pela Secretaria Mrinicipal de Educapao de
Igarap6-Mini, a fin de nao prejudicar o calendario escolar de 2020.

Art.  2° No periodo da suspensfro disposta no artigo anterior, tanb6m
ficarfro  suspensos  us  contratos  temporinos  celebrados  com a municipalidade no
ainbito  desta  Secretaria  Municipal  de  Educapao,   cujas  lotap5es  refiram-se   a
unidades escolares.

§  1°.  Os profissionais  que  atuam  na  fungao  de  vigilfrocia nao  serao
afetados pelo disposto neste artigo.

§   2°.    Os   profissionais   nomeados   para   as    fung6es   de   gestao,
coordenagfro e secrefario escolar tambem nao serao submetidos a suspeusao a que
alude o caput deste artigo.

§ 3°.  Os servidores efetivos como professores, serventes, zeladores, e
profissionais  de  apoio  em  geral  que nao  se  enquadram nas  fung6es  descritas no
paragrafo  anterior,  deverao  ficar  afastados  das  suas  fung6es,  nao  precisando
comparecer aos locals de trabalho.

Art. 3° Os servigos de transporte escolar tambem ficarao suspensos no
periodo da paralisapao das aulas.

Art. 4° A Secretaria Municipal de Educapao funcionara em regime de
revezanento no periodo disposto no artigo 1°, sendo suspenso o atendimento frsico
ao ptiblico extemo, o qual devera se reportar atraves do telefone (91) 3755-2799 ou
pelo e-mail educacao@,igarapemiri.1)a. gov.br.

Art.  50  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicapao  na
Prefeitura Municipal, na Secretaria de Educapao e onde se encontrar, revogando-se
as disposig5es em contratio.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Igarap6-Miri/PA,  18 de marap de 2020.

MARIA ISABEL DOS SANTOS BAIIIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA0
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