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Portaria nº 49/2021, de 18 de março de 2021

Dispõe sobre o funcionamento da Secretaria
Municipal de Educação e Instituições sob sua
Responsabilidade.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Brejões, no uso de suas
atribuições legais e considerando a necessidade de:

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 188, de 03 de
fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), por tratar-se de
evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde (SUS)
para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e
restritas aos riscos;

DETERMINA:

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação terá seu expediente definido da seguinte
forma:

I-

Segunda e quinta-feira – atendimento ao público das 08:00h às 14:00h.

II -

Terça-feira, quarta-feira e sexta-feira – expediente interno das 08:00h às

14:00h.
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A Casa do Brejo e a Biblioteca Pública Municipal funcionarão:

I-

Segunda, terça e quinta-feira das 08:00h às 14:00h com atendimento ao público.

II -

Quarta-feira e sexta-feira – expediente interno das 08:00h às 14:00h.

§ 1º Devido à execução da Lei Aldir Blanc a Casa do Brejo poderá ampliar seu horário de
atendimento ao público que é beneficiário da referida Lei.

§ 2º A Biblioteca Pública Municipal fará atendimento ao público apenas para cadastro,
empréstimo e devolução de livros, não sendo permitida a permanência do usuário além do
tempo necessário para a realização de tais procedimentos.

Art. 3º As Escolas da Rede Municipal terão seu funcionamento de segunda à sexta-feira
das 08:00h às 14:00h, tendo a possibilidade de ampliar esse horário em caso de
necessidade de cumprimento das atividades relativas à organização dos Kits de atividades
pedagógicas e kit de alimentação escolar bem como a entrega dos mesmos aos pais e/ou
responsáveis.

Art. 4º A entrega dos Kits de atividades pedagógicas acontecerá quinzenalmente e/ou
mensalmente e o kit de alimentação escolar mensalmente.

Parágrafo único. A entrega ocorrerá no mesmo no turno em que o estudante foi
matriculado.

Art. 5º A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Luana Batista de Almeida da Silva
Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Desporto e Lazer
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