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PORTARIA N2 3.532, de 01 de julho de 2020.

Regulamenta o fechamento temporário das
unidades escolares do município de João Neiva-ES
em decorrência do surto do novo Coronavírus
(COVID-19).

A Secretária Municipal de Educação de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, conforme Decreto n0 3.817, de 11 de janeiro de 2012, e;

Considerando o Decreto n2 4.593, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Espírito Santo,
que institui o estado de emergência em saúde pública decorrente do surto do novo coronavírus
(COVID-19J;

Q
Considerando o Decreto n 4597-R, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Espírito Santo,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
novo coronavírus (COVID-19) na área da educação, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 7.268, de 17 de março de 2020, da Prefeitura de João Neiva-ES, que
decreta a situação de emergência em saúde pública no município decorrente do novo coronavírus
(COVID-19);

Considerando o Decreto n° 7.298, de 21 de abril de 2020, da Prefeitura de João Neiva-ES, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus [COVID-19), e dá outras providências;

Considerando a Portaria n 3.522, de 20 de março de 2020, da Secretaria Municipal de Educação de
João Neiva, que regulamenta as atividades das unidades escolares e da Secretaria de Educação do
município de João Neiva-ES em decorrência do surto do novo coronavírus [COVID-19J.

Considerando o Decreto N0 4.659-R, de 30 de maio de 2020, do Governo do Estado do Espírito Santo,

Q que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências;

Considerando o Decreto N0 4.683-R, de 30 de junho de 2020, do Governo do Estado do Espírito
Santo, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências;

Considerando que alguns servidores que estavam em atividade nas unidades escolares municipais
estão com sintomas do novo coronavírus ÇCOVID-19J e os demais estão amedrontados com a
possibilidade de contágio;

Considerando o aumento do número de casos no município de João Neiva com a necessidade de
adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância
Municipal, decorrente do novo coronavírus (COVID-19J;
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RESOLVE:

Art. 1 — Proceder o fechamento total das unidades escolares municipais no período de 01 de julho a
31 de julho de 2020, ou até que se normalize a situação e se restabeleça as condições necessárias ao
funcionamento pleno dessas unidades.

§ 1 - As unidades escolares poderão abrir a cada 15 (quinze) dias às quartas-feiras, a partir do dia

01 de julho de 2020, para a impressão e distribuição das ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE

APOIO À APRENDiZAGEM, durante o período de suspensão de aulas, para os alunos que não tenham
acesso às atividades em ambiente virtual, com a presença do Diretor e/ou Pedagogos da unidade, e

se necessário, um Auxiliar de Serviços Gerais para organizar o espaço.

§ 2 - As unidades escolares deverão abrir, em caráter excepcional, quando por determinação da

Secretária Municipal de Educação.

Art. 2 - Ficam todos os profissionais que atuam nas unidades escolares municipais dispensados de

suas atividades presenciais no período de 01 de julho a 31 de julho de 2020.

§ t - Os profissíonais a que se refere o caput desse artigo, deverão continuar a realizar suas

atividades em regime home office, cumprindo sua carga horária semanal, conforme a possibilidade.

§ 2 - O servidor que não tiver meios de acesso à internet para participar das FORMAÇÕES nas

Plataformas disponibilizadas e indicadas pelos Técnicos da Secretaria Municipal de Educação deve

informar a Direção da unidade escolar para que seja disponibilizado o espaço da unidade/Lied a fim

de que tenha acesso aos meios de comunicação necessários para sua participação, como parte

integrante do planejamento semanal.

§ 32 Compete ao Gestor Escolar de cada unidade escolar municipal a disponibilidade de e-mail e/ou

n de telefone à comunidade, para realização de atendimentos remotos — regime home ofilce.

Art. 3P
- A fim de contribuir com as medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID-19), Q

recomenda-se aos profissionais que estão em regime borne office que permaneçam dentro de suas

casas, para minimizar o risco de contágio.

Art. 4 - Novas decisões poderão ser tomadas e repassadas, buscando ações que possam reduzir os
impactos causados em todas as esferas pelo novo coronavírus (COVID-19).

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de João Neiva, em 01 de julho de 2020.
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Decreto N2. 6.112/2017

Registrada e publicada em 01 de julho de 2020.
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