
 

 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 12, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Dispõe sobre medidas adicionais de caráter 

temporário emergencial de prevenção de contágio 

pela COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá 

providências correlatas para os casos de 

comorbidades de docentes. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Catanduva, no uso de suas 

atribuições legais, considerando: 

- Considerando o Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a 

adoção de medidas adicionais de caráter temporário e emergencial, de prevenção de 

contágio pela COVID-19 (Novo Corona Vírus) e dá outras providências. 

- Considerando a Resolução SE nº 25, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a 

jornada laboral mediante teletrabalho, em regulamentação ao Decreto nº 64.864, de 

16 de março de 2020. 

- Considerando a Resolução SE nº 26 de 18 de março de 2020, que altera dispositivos 

da Resolução SE nº 25 de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a jornada laboral 

mediante teletrabalho, em regulamentação ao Decreto nº 64.864, de 16 de março de 

2020, 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Fica autorizado, a partir de 05 de fevereiro de 2021, que os docentes titulares 

de cargo e contratados temporariamente, com as comorbidades apontadas no Decreto 

nº 64.864 de 16 de março de 2020, de âmbito estadual, cumpram apenas teletrabalho 

no mês de fevereiro.  

 

Art. 2º Se enquadram nessa classificação: 

I – idosos, na acepção legal do termo, por contarem com idade igual ou superior 60 

(sessenta) anos; 

II – gestantes; 

III – pessoas com doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão 

ou afecções que deprimam o sistema imunológico. 



 

 

 

§ 1º Os docentes que se enquadram nos incisos I, II e III do “caput” deste artigo, 

deverão requerer por meio eletrônico, a jornada laboral mediante teletrabalho ao seu 

superior imediato, juntando documentos comprobatórios (atestado médico) e cumprir 

todo o cronograma de postagens e correções das atividades remotas. 

§ 2º Para o mês de fevereiro, não estará disponível a contratação de docentes 

eventuais para as atividades presenciais que serão exercidas pelos docentes titulares 

de cargo e contratados temporariamente que estiverem em teletrabalho em função das 

comorbidades apontadas nos incisos I, II e III do “caput” deste artigo. 

§ 3º Aos docentes que se encontram em licença-saúde ou venham a requerê-la, está 

garantida a contratação de docentes eventuais para o desempenho de suas funções 

escolares. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
 

Catanduva, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021. 

 
 

 Profª Drª Cláudia de Carvalho Cosmo 
Secretária Municipal de Educação 
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