
RESOLUÇÃO SME Nº 18, DE 20 DE MAIO DE 2021 
 
 

Dispõe sobre modalidade de funcionamento 

das aulas no Sistema Municipal de Ensino de 

Catanduva/SP. 

 

  

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 nos Decretos Estaduais nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020 e 

nº 65.613, de 09 de abril de 2021; 

- considerando o disposto no Decreto nº 8.010, de 10 de maio de 2021; 

- considerando o alto índice de contaminação da COVID-19 e a necessidade de assegurar as 

providências e medidas de combate à mesma; 

- considerando o boletim da Coronavírus, de 20 de maio de 2021; 

- considerando que o Hospital Unimed-São Domingos, conveniado com a Prefeitura do 

Município de Catanduva, apresenta superlotação na UTI e na enfermaria; 

- considerando que a campanha de vacinação aos docentes e funcionários da Rede 

Municipal de Ensino, de 18 (dezoito) a 46 (quarenta e seis) anos está prevista para a 

segunda quinzena de julho de 2021; 
                

RESOLVE:  

 

Art. 1º As aulas da Rede Municipal de Ensino permanecerão exclusivamente remotas, nas 

modalidades assíncrona e síncrona. 

Parágrafo Único: As aulas síncronas serão organizadas de acordo com as especificidades 

de cada etapa da Educação Básica, em toda a Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 2º A equipe gestora das Unidades Escolares deverá orientar seus docentes e 

funcionários, quanto ao uso obrigatório de máscaras ou coberturas sobre o nariz e boca em 

todos os espaços públicos, uso obrigatório de face shield ao atender o público, álcool em 

gel, bem como o distanciamento social. 

 

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
 

Catanduva, aos 20 dias do mês de maio do ano de 2021. 

 

Profª Drª Cláudia de Carvalho Cosmo 
Secretária Municipal de Educação 
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