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DECRETO Nº 053 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

APROVA, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atividades pedagógicas não 

presenciais nas instituições educacionais públicas da rede municipal de ensino, no período 

de suspensão emergencial das aulas presenciais em decorrência de calamidade pública 

causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de reformulação do calendário escolar, 

adaptando-o à Medida Provisória nº 934/2020 do Ministério da Educação; 

 

CONSIRANDO a necessidade da criação do Comitê Interinstitucional, formado 

para regulamentação das atividades pedagógicas desenvolvidas para a composição da carga 

horária anual do ano letivo de 2020; 

 

CONSIDERANDO os questionários aplicados às famílias e profissionais de 

educação da Rede Municipal de Ensino, quando ao possível retorno às aulas presenciais no 

decorrer do ano letivo de 2020. 

 

 

DECRETA  

 

Art. 1º Este Decreto valida as atividades desenvolvidas no âmbito da Educação 

Municipal: Port. GAB/SME Nº 001/2020 que suspende as aulas e as atividades presenciais 

nas escolas da Rede Municipal de Ensino, até 31/03/2020; Port. GAB/SME Nº 002/2020 que 

prorroga a suspensão das aulas presenciais no âmbito do Município por tempo 

indeterminado; Port. Nº 003 de 08/04/2020 que regulamenta, em caráter excepcional, as 

atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas nas Unidades da Rede Municipal de 

Ensino; Port. GAB/SME Nº 004/2020 que flexibiliza o retorno das atividades presenciais 

nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação e dá outras 

providências; Port. Nº 005 de 02/10/2020 que reformula o calendário escolar adaptando-o à 

Medida Provisória nº 934/2020 do Ministério da Educação e dá outras providências; Port. 

GAB/SME Nº 006/2020 que cria o Comitê Interinstitucional, formado para regulamentação 

das atividades pedagógicas desenvolvidas para a composição da carga horária anual e dá 

outras providências e a Instrução Normativa SME Nº 1 de 07/04/2020 que dispõe sobre os 

procedimentos para a realização das atividades pedagógicas não presenciais nas Instituições 

Educacionais Públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
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Ensino do Município de Passira, no período de suspensão emergencial das aulas presenciais 
em decorrência de calamidade pública causada pela Pandemia do Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Art 2º Ficam validadas as decisões tomadas pelo Comitê Interinstitucional quanto ao 

não retorno das aulas presenciais no ano em curso, assim como, da conclusão do ano letivo 

de 2020, conforme novo calendário escolar, organizado pela Secretaria Municipal de 

Educação para o cumprimento das 800 horas letivas, em consonância com o estabelecido na 

Lei Federal nº 14.040 de 18/08/2020.  

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

    

Gabinete da Prefeita, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA 

Prefeita Municipal 
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