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GABINETE/EXECUTIVO 

PORTARIA Nº 001/2020, DE 01 de Julho de 2020. 

 

Dispõe sobre a regulamentação do ensino remoto nas Escolas de Centros 

de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino. 

A Secretária de Educação do Município de Areia Branca-RN, Maria 

Aparecida de Medeiros Costa Silva, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o artigo 214 da Constituição Federal, que determina 

a universalização do atendimento escolar; 

CONSIDERANDO o inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que tem 

como princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola e o inciso III do art. 11 da mesma Lei, que incumbe os municípios 

a baixarem normas complementares para o seu sistema de ensino; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da Covid-19 responsável 

pelo surto de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a nota do Conselho Nacional de Educação, emitida 

em 18 de março de 2020, que esclarece à educação básica, aos sistemas e 

às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, que 

porventura tenham necessidade de 

reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da 

suspensão das atividades escolares por conta de ações preventivas à 

propagação da Covid-19, considerando as implicações da pandemia do 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de 

março de 2020, que dispõe sobre a decretação de estado de calamidade 

pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia 

da COVID-19 (novo coronavírus); 

CONSIDERANDO os termos da Recomendação nº 004/2020, de 21 de 

abril de 2020, do Comitê de Especialistas da SESAP/RN para o 

Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19; 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº002/2020 de 18 de Março 

de 2020 004/2020 de 27 de Março de 2020, 018/2020 de 16 de Junho de 

2020 e a Lei n°1.454 de 15 de Junho de 2020, que dispõem sobre as 

medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 395/2020, de 15 de Abril de 2020, 

prorroga por mais trinta dias o prazo previsto na portaria nº 343/2020; 

CONSIDERANDO o Parecer nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, do 

Conselho Nacional de Educação; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituído, excepcionalmente, em conformidade com a 

legislação vigente o regime especial para desenvolvimento das atividades 

escolares não presenciais (ensino remoto) no âmbito das instituições de 

ensino da rede pública municipal do município de Areia Branca, em 

decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo 

Coronavírus – COVID-19. 

Parágrafo único. O regime especial previsto no caput deste artigo tem 

início no dia 01 de julho de 2020 e será automaticamente finalizado por 

meio de ato da Administração Municipal que determine o encerramento 

do período de suspensão das aulas presenciais, ou por expressa 

manifestação do Conselho Municipal de Educação. 

Art. 2º Ficam instituídas as normas relacionadas ao ensino a ser 

desenvolvido pela rede pública de ensino municipal de Areia Branca no 

período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus – COVID- 19, conforme termos da presente Portaria. 

Art. 3º Como forma de preservar a saúde e segurança dos servidores 

públicos da rede municipal de ensino, principalmente aqueles acima de 

sessenta anos, com doenças crônicas, com problemas respiratórios, 

gestantes e lactantes, considerados “grupo de risco”, cuja função permita 

a realização de trabalho remoto, devidamente comprovado com laudo 

médico atualizado, poderá ser concedido o teletrabalho (trabalho remoto). 

Parágrafo único. O teletrabalho (trabalho remoto) se caracteriza pela 

prestação de serviços preponderantemente realizados à distância ou 

totalmente fora das dependências da sua unidade de lotação, com a 

utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua 

natureza, não configurem trabalho externo. 

Art. 4º Os servidores autorizados a realizar o teletrabalho devem acessar 

diariamente os e-mails institucionais para receber orientações sobre metas 

e atividades a serem desempenhadas, bem como alteração de eventuais 

regras definidas nesta. 

Parágrafo único. Todos os servidores que estiverem no regime de 

teletrabalho deverão estar disponíveis, durante o horário de expediente, 

para contato seja por telefone, Whatsapp, e- mail ou outro meio de 

comunicação definido pela chefia imediata, ou para comparecimento 

imediato ao local de trabalho, como está sendo realizado na Secretaria 

Municipal de Areia Branca, durante todo período da pandemia. 

Art. 5º O regime especial desenvolvido por meio do ensino remoto, 

ofertado pelos estabelecimentos de ensino, aplicar-se-á aos alunos da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos e Salas de Recursos Multifuncionais. 

- Para a Educação Infantil, a Coordenação da Educação Infantil da 

Secretaria Municipal de Educação emitirá orientações visando sugerir 

rotinas em consonância com experiências educativas, proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, de 

acordo com as Diretrizes Pedagógicas Municipais do Ensino Remoto e o 

Parecer nº 05/2020 do Conselho Nacional de Educação 

- Para o Ensino Fundamental, no planejamento e execução do ensino 

remoto, deve- se considerar as orientações do Documento Curricular do 

Estado do Rio Grande do Norte - DCRN e as orientações pedagógicas da 

Coordenação Pedagógica da SEDU. 

- Para a Educação Especial, modalidade que perpassa todas as etapas da 

Educação Básica, deverão ser consideradas no ensino remoto as 

especificidades do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Parágrafo único. As metodologias desenvolvidas por meio do ensino 

remoto são aquelas realizadas pelo educador/professor, considerando os 

saberes e conhecimentos, os componentes curriculares, as possibilidades 

de interação com os alunos para mediação e orientação das atividades 

impressas (atividades de estímulo ao desenvolvimento, estudos dirigidos 

ou roteiros, indicação de leituras, projetos, pesquisas e exercícios para 

realização nos materiais didáticos), e por meios digitais (quinzes, 

plataformas virtuais, correio eletrônico, blogs, redes sociais, chats, 

fóruns, videoaulas, chamadas de vídeo e áudio e outras assemelhadas), 

bem como de orientação aos pais ou responsáveis legais, para o 

desenvolvimento das atividades com as crianças/estudantes. 

Art. 6º As atividades pedagógicas a serem realizadas no período de 

suspensão das aulas presenciais serão desenvolvidas/elaboradas pelos 

docentes e supervisores da rede pública municipal de ensino, em conjunto 

com a equipe de coordenadores da Secretaria de Educação, de acordo com 

as turmas sob sua regência. 
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Art. 7º As atividades não presenciais realizadas pelos Centros de 

Educação Infantil e Escolas da rede municipal de ensino serão 

contabilizadas como horas de estudo (horas aula), conforme estabelecido 

no calendário escolar a ser elaborado, observando- se: 

§ 1º O cumprimento da carga horária mínima prevista se dará pelo 

cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais 

realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de 

estudantes nos ambientes escolares coordenado com o calendário escolar 

de aulas presenciais 

§ 2° Para fins de cumprimento do número de dias letivos mínimos 

previstos pela LDB, as instituições de ensino considerarão, para cada 

grupo de horas de atividades não presenciais, de acordo com o registro a 

ser feito, conforme consta no parágrafo anterior e o regime de horas 

letivas diárias de cada escola, um dia letivo realizado. 

Art. 8º Cabe a cada instituição de ensino zelar pelo registro da frequência 

dos alunos por meio de relatórios e acompanhamento da evolução da 

aprendizagem, mediante a execução das atividades propostas, que serão 

computadas como aula, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020. 

Art. 9º As instituições de ensino devem registrar as atividades realizadas 

em regime especial de aulas não presenciais para fins de certificação dos 

alunos, assim como comprovação dos estudos efetivamente realizados 

aos órgãos do sistema, caso demandados. 

Art. 10 A avaliação da aprendizagem é orientadora da ação pedagógica e 

deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser 

contínua, cumulativa e diagnóstica. Em caráter excepcional, para fins de 

cômputos das notas bimestrais, as avaliações dos conteúdos ministrados 

durante o regime especial de aulas não presenciais comporão nota ou 

conceito para o histórico escolar do aluno, sendo orientado: 

- para os alunos que estão sem acesso à internet: 

as atividades impressas serão encaminhadas semanal, quinzenal ou 

mensalmente; 

para fins de contabilização de notas, as atividades impressas equivalerão 

a 70% da nota bimestral; 

as devolutivas de atividades dentro dos prazos pré estabelecidos pela 

unidade escolar, a frequência e a participação constituirão 30% da nota 

bimestral; 

A nota bimestral corresponderá à soma dos percentuais das alíneas “b” e 

“c”; 

- para os alunos que estão com acesso à internet, serão realizadas 

avaliações diagnósticas da situação de leitura e escrita e Matemática para 

as turmas do 1º ao 3º 

ano do Ensino Fundamental. 

§ 1º Para todo o Ensino Fundamental (4º ao 9º ano) as atividades diárias 

equivalerão a 100% da nota do bimestre; considerando as devolutivas do 

aluno, participação, interação, frequência dentre outros. 

I- os casos não contemplados no parágrafo anterior, serão submetidos a 

avaliações escritas por componentes curriculares; ficando a critério da 

unidade escolar, a elaboração e execução.  

Art. 11 Compete em regime colaborativo: 

- à Secretaria Municipal de Educação: a orientação da gestão pedagógica 

do ensino remoto; a coordenação da organização, monitoramento e 

proposição de estratégias/ou ações pedagógicas a serem desenvolvidas 

pelos centros de educação infantil e escolas; 

- aos diretores escolares: cumprir e fazer cumprir as medidas 

fitossanitárias e orientações da gestão educacional orientadas pela 

Secretaria da Educação; acompanhar e dar o suporte necessário para a 

realização das ações pedagógicas a serem desenvolvidas pela escola; 

organizar a distribuição e recebimento do material elaborado pela equipe 

de profissionais; colaborar com a distribuição dos kits de alimentação 

escolar; manter a gestão democrática nas decisões tomadas; 

- aos supervisores/coordenadores pedagógicos: orientar e acompanhar as 

atividades/vivências planejadas e executadas pelos profissionais na 

elaboração, organização, revisão, correção das atividades pedagógicas 

desenvolvidas; organizar, com os profissionais responsáveis pela turma, 

um cronograma dispondo os dias de planejamento, desenvolvimento da 

ação pedagógica e retorno das atividades dos alunos; orientar os 

profissionais a registrarem a participação e o envolvimento dos alunos; 

propor momentos de planejamento coletivo por meio de reunião por 

aplicativos, ou outros; 

- aos professores: zelo pela frequência, permanência e aprendizagem dos 

alunos e preferencialmente de forma remota, organizar com o Supervisor 

Educacional/coordenador pedagógico, um cronograma dispondo os dias 

de planejamento, desenvolvimento das aulas, entrega das atividades 

impressas para a gestão da instituição; registrar a participação, 

envolvimento e engajamento “presença virtual” dos alunos na educação 

online; 

- aos pais ou responsáveis legais pelos alunos: conforme orientações pré- 

estabelecidas, observar as maiores dificuldades encontradas durante a 

realização das atividades pelas crianças e relatar aos professores e/ou 

equipe pedagógica; zelar pelo material físico recebido, garantindo 

utilização adequada pelos alunos durante todo o processo. 

Art. 12 Serão disponibilizados periodicamente para os profissionais 

textos, artigos, webinários, vídeos, reflexões e orientações com o objetivo 

de qualificar as ações desenvolvidas para garantir a qualidade e 

continuidade dos atendimentos aos alunos. 

Art. 13 Esta Portaria poderá ser complementada por outros pareceres 

específicos do CNE ou CME para cada nível, etapa e modalidade de 

ensino. 

Art. 14 As medidas previstas na presente Portaria poderão ser reavaliadas 

a qualquer tempo, de acordo com a necessidade de novas ações e 

recomendações provindas dos Governos Federal e/ou Estadual. 

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 01 de julho de 2020, revogando-se as disposições em 

contrário 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA-RN, 01 

DE JULHO DE 2020. 

 

 

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS COSTA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

PORTARIA Nº 103/ 2020 – GC 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE 

CARGO EM COMISSÃO. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, 

no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos da lei Orgânica 

Municipal e no uso das Prerrogativas Legais, 

 

 

Art. 1º NOMEAR, o (a) senhor (a), ANTÔNIO 

CARLOS TAVARES DE SOUZA, portadora do CPF: 007.752.694-50, 

ao Cargo Público em Comissão de CONDUTOR/SOCORRISTA DO 

SAMU da Secretaria Municipal de Saúde Pública, da Prefeitura 

Municipal de Areia Branca/RN. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito 

retroativo á 01 de dezembro de 2020, sendo providenciada sua imediata 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 16 de Dezembro de 2020. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

Dario Silva e Lima 

                                                                      Chefe de gabinete 

PORTARIA Nº 104/ 2020 – GC 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE 

CARGO EFETIVO. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, 

no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos da lei Orgânica 

Municipal e no uso das Prerrogativas Legais, 

 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, o (a) senhor (a) 

ROBERTO PAIVA DE CARVALHO, matrícula: 60434, ao Cargo 

Público Efetivo de ALMOXARIFE, da Secretaria Municipal de Ação 

Social, da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeito 

retroativo á 10 de dezembro de 2020, sendo providenciada sua imediata 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

 

 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 16 de Dezembro de 2020. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

Dario Silva e Lima 

                                                                      Chefe de gabinete 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2020 - SALDO 

REMANESCENTE 

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0782019  

(Pregão Presencial nº 054/2019) 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: PATRÍCIA MONIQUE MEDEIROS SIQUEIRA 

SILVA. 

CNPJ - 35.098.562/0001-02. 

OBJETO: Prestação de serviços funerais, incluindo sepultamento, 

translado, ataúdes, ornamentação e diversos destinados à concessão de 

benefício eventual e auxílio funeral às famílias carentes do Município de 

Areia Branca/RN. 

VALOR GLOBAL: R$ 227.772,32 (duzentos e vinte e sete mil, 

setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). 

VIGÊNCIA: 25/11/2020 a 24.11.2021. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013. 

Areia Branca/RN, em 25 de novembro de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita 

Patrícia Monique Medeiros Siqueira Silva  

Sócia Administradora. 
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