
RESOLUÇÃO SME Nº 30, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 
Dispõe sobre retorno ao trabalho na Secretaria 

Municipal de Educação e nas Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino. 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, Profª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, com fundamento, no 

inciso IV do artigo 171 da Lei nº 3.234 de 17/10/1996, considerando a necessidade de adequação do 

final do ano letivo de 2020, e ainda, a organização das escolas da Rede Municipal de Ensino e 

Secretaria Municipal de Educação; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica determinado a todos os funcionários da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria 

Municipal de Educação o cumprimento de sua jornada de trabalho, de segunda-feira a sexta-feira, a 

partir de 26 de outubro de 2020. 

§ 1º Excetuam-se dessa determinação os funcionários que se encontrem nas condições estabelecidas 

no art. 1º do Decreto nº 7.759/2020; 

§ 2º Os docentes continuarão com suas atividades remotas aos alunos e demais solicitações sob a 

orientação da Secretaria Municipal de Educação e seus Gestores  diretos;   

§ 3º O Departamento de Orientação Pedagógica e a Supervisão Educacional deverão apoiar as 

escolas municipais na continuidade do desenvolvimento de atividades escolares não presenciais de 

forma a favorecer a continuidade da aprendizagem dos estudantes durante o período de suspensão 

das atividades presenciais como medida temporária e emergencial de prevenção de contágio pela 

COVID-19; 

§ 4º A Secretaria Municipal de Educação deverá fiscalizar o cumprimento dos protocolos 

estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e pelo Comitê de Apoio 

Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia do COVID-19 por parte das unidades escolares. 

 

    Art. 2º A equipe gestora das unidades escolares deverá orientar seus funcionários à obediência 

das normas contidas no art. 3º do Decreto 7.771, de 22 de abril de 2020, que torna obrigatório o uso 

de máscaras ou coberturas sobre o nariz e boca em todos os espaços públicos. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Catanduva, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2020. 

                 

 
PROFª TÂNIA APARECIDA RIBEIRO FONSECA 

Secretária Municipal de Educação 

R.G. nº 6.841.920-X 


