
 

 

RESOLUÇÃO SME Nº 14, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

 
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, com fundamento, no inciso IV do artigo 171 da Lei nº 3.234 

de 17/10/1996, e considerando:  

- o disposto no Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021; 

- o disposto no Decreto nº 7.969, de 12 de março de 2021, em especial o artigo 3º, parágrafo 3º e 

artigo 4º; 

- 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: 

 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação, Unidades Escolares, Frota Municipal e Merenda 

Escolar trabalharão, no período de 15 a 30 de março de 2021, no horário das 07 (sete) horas às 13 

(treze) horas, conforme artigo 61, da L.C. 0031, de 17 de outubro de 1996. 

Parágrafo Único. A biometria será dispensada a todos os funcionários, durante o período citado no 

caput do artigo, devendo ser apontada a justificativa do pessoal lotado no prédio da Secretaria 

Municipal de Educação, em impresso próprio. 

 

Art. 2º Os docentes laudados trabalharão, no período de 15 a 30 de março de 2021, no horário das 

07 (sete) horas às 10 (dez) horas e 20 (vinte) minutos. 

 

Art. 3º O atendimento ao público deverá ser agendado somente em caso de necessidade, ficando o 

Protocolo da Educação disponível para o referido atendimento. 

 

Art. 4º As aulas da Rede Municipal de Ensino permanecerão exclusivamente remotas, enquanto 

vigorar o Decreto 7.969/2021. 

 

Art. 5º A atribuição a candidatos do Processo Seletivo para Contratação Temporária de Docentes 

para o presente ano letivo ficará suspensa, durante o período de vigência do Decreto supracitado. 

 

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

contrário, vigorando até 30 de março de 2021. 

 

Catanduva, aos quinze dias do mês de março do ano de 2021. 
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