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RESOLUÇÃO SME Nº 10, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

 
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção e contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), para as escolas do Sistema Municipal 

de Ensino. 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, considerando: 

 

- o disposto no Decreto nº 7.759, de 23 de março de 2020; 

- a necessidade de assegurar as providências e medidas de combate e disseminação da COVID – 19; 

- a reorganização do funcionamento das unidades públicas sob a administração da Secretaria 

Municipal de Educação;  

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - A equipe gestora das unidades escolares, caso necessite comparecer à sua Unidade 

Escolar, deverá informar o período trabalhado ao seu Supervisor Educacional, que providenciará as 

anotações pertinentes ao mesmo, para dedução do banco de horas não trabalhadas a serem 

compensadas em favor da administração. 

Artigo 2º - As Unidades Escolares deverão ter organizadas pela direção, pelo menos 02 (duas) 

vezes na semana, em escala de revezamento, a limpeza geral das mesmas, durante a paralisação das 

aulas, sendo que os dias trabalhados terão as respectivas horas descontadas do banco de horas não 

trabalhadas a serem compensadas em favor da administração, cabendo ao diretor da unidade os 

apontamentos necessários ao controle do Departamento de Recursos Humanos. 

Artigo 3º - Os servidores do quadro administrativo das Unidades Escolares, responsáveis por 

apontamentos de recursos humanos, para fins de pagamento, deverão comparecer às suas Unidades 

Escolares nos dois primeiros dias úteis, subsequentes ao dia 15 de cada mês, pelo período de 

suspensão das aulas para desempenhar suas funções, sendo que os dias trabalhados terão as 

respectivas horas descontadas do banco de horas não trabalhadas a serem compensadas em favor da 

administração, cabendo ao diretor da unidade os apontamentos necessários ao controle do 

Departamento de Recursos Humanos. 

Parágrafo Único- Excetuam-se do contido no caput deste artigo, os servidores do quadro 

administrativo que se encontre em gozo de férias, licença prêmio ou licença para tratamento de 

saúde.  

Artigo 4º - Os Supervisores Educacionais deverão desenvolver todas as terças - feiras, pelo período 

de suspensão de aulas, trabalho de estudo de assuntos pertinentes ao momento de paralisação e do 

Calendário Escolar, devendo, cada um, encaminhar por e-mail à Secretária Municipal de Educação, 

relatório sobre o referido assunto.  

Parágrafo Único- Caso seja necessário atendimento aos gestores das Unidades Escolares, a equipe 

da Supervisão Educacional deverá prestar todos os esclarecimentos aos mesmos. Seja 

presencialmente ou remotamente, descontadas as horas trabalhadas de seu banco de horas, 

devidamente informada à Secretária Municipal de Educação. 
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Artigo 5º - Os docentes serão dispensados de suas atividades pelo tempo que durar a suspensão de 

aulas. 

Parágrafo Único – Com a volta às aulas, de acordo com a reorganização do Calendário Escolar, 

haverá a devida compensação, segundo a jornada de trabalho de cada docente, por meio de 

reposição de aulas, sendo certo que os dias paralisados serão levados ao computo para efeito de 

férias e recesso escolar, de forma a garantir o cumprimento do novo calendário escolar. 

Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Catanduva, aos trinta e um dias do mês de março do ano de 2020. 
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