
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Tocantinópolis/TO

Tocantinópolis, Estado do Tocantins - Ano V - Edição Nº 105 - Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021 .

Instituído por meio da Lei Municipal nº 1.017/2017
Regulamentado pelo Decreto nº009/2017

| 1
Documento assinado digitalmente conforme a MP 2.200-2 de 08/2001 , que

institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP/BRASIL

Sumário

Atos do Poder Executivo

Atos do Poder Executivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01

Atos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. . . . . . . .01

PORTARIA Nº 045, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS,

no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64,

V da Lei Orgânica Municipal resolve

D E S I G N A R

JOSÉ GARCIA BOTÊLHO DA SILVA, motorista I I ,

efetivo, CPF: 793.001 .621 -87, matrícula nº 76, para

dil igenciar e proceder junto ao órgão ao órgão de trânsito

competente para o fim de emplacamento de 2 (dois)

veículos: ÔNIBUS ESCOLAR – 1 5.1 90OD, VOLKSWAGEN,

AMARELA-FNDE, MODELO: 2020/2021 , COMBUSTIVEL:

DIESEL, CHASI : 9532E82WXMR1 2058, Nº DO MOTOR:

01 65821 A065820 e ÔNIBUS ESCOLAR – 1 5.1 90EOD E

ED ORE, VOLKSWAGEN, AMARELA-FNDE, MODELO:

2021 /2022, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASI :

9532E82W3NR00511 9, Nº DO MOTOR: 01 65944A665938

e demais medidas para o atingimento de tal fim.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 20 de setembro de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 046, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS,

no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64,

V da Lei Orgânica Municipal, resolve,

C O N C E D E R

Art. 1º  a MARILENE ALVES CARNEIRO,

matrícula nº 30324, ocupante do cargo de Merendeira,

lotada nos quadros funcionais da Secretaria Municipal de

Educação e Cultura, l icença para tratar de interesses

particulares, pelo prazo de 1 2 (doze) meses.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em

Tocantinópolis Estado do Tocantins, 20 de setembro de

2021 .

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 059, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E

CULTURA, no uso de suas atribuições legais que lhe

confere o art. 74, inciso I da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da

Atos da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura

Institui e nomeia a Comissão Municipal de

Gerenciamento da Pandemia da Covid

19/Rede Municipal de Ensino para colaborar e

monitorar na execução das normas e

protocolos de segurança sanitária, de higiene,

saúde e prevenção para o espaço escolar e

apoio na construção do Plano Estratégico de

Retomada das Aulas Presenciais no formato

hibrido/escalonado, e dá outras providências.
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Constituição Federal, de 1 988, indicando que a

educação, direito de todos e dever do Estado e da

famíl ia, será promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho;

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934

de 1 de abri l de 2020, que estabelece normas

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e

do ensino superior decorrentes das medidas para

enfrentamento da situação de emergência de saúde

pública de que trata a Lei 1 3.979 de 6 de fevereiro de

2020.

CONSIDERANDO a Portaria n.1 85, de 29 de

Janeiro de 2021 que dispõe sobre Regras Gerais

para Elaboração dos Planos de Retorno das Atividades

Educacionais Presenciais em instituições públicas e

privadas de ensino no Tocantins;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar

medidas para retomada da oferta de atividades

educacionais presenciais em estabelecimentos de

ensino, públicos ou privados, garantindo a segurança

das crianças/estudantes e profissionais no ambiente

educacional;

CONSIDERANDO a recomendação da União

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a qual

dispõe sobre os subsídios para a elaboração de

protocolos de retorno às aulas presenciais na

perspectiva das redes municipais de educação,

R E S O L V E

Art. 1º Fica instituída a Comissão Municipal de

Gerenciamento da Pandemia da COVID-1 9/ Rede

Municipal de Ensino para colaborar e monitorar a

execução das normas e protocolos de segurança

sanitária, de higiene, saúde e prevenção para o espaço

escolar e apoio na construção do plano estratégico de

retomada das aulas no formato presencial

hibrido/escalonado.

Art. 2º Ficam nomeados os membros da

Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da

COVID-1 9 – Rede Municipal de Ensino dos profissionais

abaixo relacionados:

I. Secretária Municipal da Educação: VERÔNICA

RUFINO DE MACÊDO;

II. Representante da Secretaria Municipal de

Educação: ALLYNE DUARTE ARAÚJO;

III. Representante da Secretaria de Saúde: EVESSON

FARIAS DE OLIVEIRA;

IV. Representante da Secretaria de Assistência Social:

JHENISSA DA SILVA SOUSA;

V. Representante dos Profissionais e trabalhadores de

educação:

a) Diretor (a) de Escola de Educação Infanti l : NEYLA

DUARTE CARDOSO;

b) Diretor(a) de Escola de Ensino Fundamental, Anos

Iniciais: WALTER FEITOSA DE SOUSA;

c) Diretor(a) da Escola do Campo: MARIA DA SILVA

DIAS;

d) Coordenadora Pedagógica de Ensino Fundamental,

Anos Iniciais: VANESSA VIEIRA DE ABREU ;

e) Coordenadora Pedagógica de Educação Infanti l :

GISELLE GUIMARÃES SANTOS COELHO;

f) Representante do serviço de transporte Escolar:

LEIDIANE MARTINS DOS SANTOS OZORIO;

g) Representante do serviço de Merenda Escolar:

PAULA FEITOSA COSTA;

h) Representante do Conselho Municipal de Educação:

EDGLESYA SOUSA SILVA;

i) Representante Municipal de Administração e

Finanças: MARIA GEANE CIRQUEIRA COSTA;

j) Representante do Conselho Tutelar: ROSENI

FERNANDES LIMA.

Art. 3º Ficam definidas as diretrizes e os

princípios que deverão orientar os trabalhos da

Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da

COVID-1 9/ Rede Municipal de Ensino:

I. Garantia do direito à vida;

II. Garantia do direito à educação;

III. Importância do acolhimento ao receber a

comunidade escolar;

IV. Preservação e valorização da relação e

dovínculo professor- criança/estudante.

Art. 4º São atribuições da Comissão Municipal

de Gerenciamento da Pandemia da COVID-1 9/ Rede



Documento assinado digitalmente conforme a MP 2.200-2 de 08/2001 , que

institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP/BRASIL

3 Diário Oficial Eletrônico de Tocantinópolis - Estado do Tocantins - Ano V - Edição Nº 105 - 20 de setembro de 2021 .

Instituído por meio da Lei Municipal nº 1.017/2017
Regulamentado pelo Decreto nº009/2017

Municipal de Ensino:

I. Coordenar o processo de retomada das aulas,

contribuir para a adaptação dos protocolos à realidade

local e será a responsável pela análise do cenário em

relação às etapas de implementação de medidas de

proteção à segurança e saúde dos profissionais e

crianças/estudantes no estabelecimento escolar;

II. Monitorar o cumprimento das normas e dos

protocolos estabelecidos pela lei vigente (PORTARIA

CONJUNTA Nº 2/2020/SES/GASEC/SEDUC/UNITINS,

DE 21 /1 0/2020) e identificar possíveis dificuldades nas

Unidades de Ensinos – Educação Infanti l , Ensino

Fundamental-Anos Iniciais, Educação Especial,

Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo;

III. Indicar e supervisionar o uso correto dos

equipamentos de segurança necessários a todos os

profissionais e trabalhadores da educação das escolas

municipais;

IV. Orientar a atuação de profissionais e

trabalhadores da educação nas diferentes escolas

municipais;

V. Levantar demandas para a formação de

profissionais e trabalhadores da educação em diversas

áreas temáticas;

VI. Definir as atribuições das Comissões Escolares

de Retorno às Aulas Presenciais;

VII. Indicar representante da Comissão Municipal

para manter contato com as Comissões Escolares;

VIII. Elaborar o Plano de Retorno às aulas

presenciais para Instituições de Ensino, considerando:

a) Observação e respeito aos marcos legais,

normatizações e diretrizes para a organização do

processo de retorno às aulas. Tais como, Constituição

Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional

Comum Curricular, Documento Curricular do Tocantins,

Lei, Pareceres do Conselho Nacional de Educação,

Medida Provisória, resoluções e diretrizes dos conselhos

nacional e estadual ;

b) Garantia de aprendizagem, com acesso e

permanência;

c) Planejamento e reorganização dos tempos e espaços

escolares, com redefinição do número de crianças e

estudantes por sala de aula, escalonamento das

crianças e estudantes em aulas presenciais e em

atividades não presenciais (complementares),

observadas as orientações dos documentos vigentes;

d) Oferta de vagas a crianças e estudantes oriundos da

rede privada;

e) Promoção de busca ativa e combate à evasão

escolar;

f) Definição dos procedimentos de retorno das etapas e

modalidades: Educação Infanti l (Creche e Pré-escola);

Ensino Fundamental - Anos iniciais; Educação de

Jovens e Adultos; Educação Especial e Educação do

Campo;

g) Ofertar atividades não presenciais durante o período

de suspensão das aulas presenciais;

h) Avaliação da possibi l idade de, em algumas escolas,

permanecer a oferta de aulas presenciais a todos os

estudantes ao mesmo tempo;

i) Identificar crianças, estudantes, profissionais e

trabalhadores da educação integrantes de grupos de

risco;

j) Estabelecer orientações para a oferta do ensino e

aprendizagem a essas crianças e estudantes.

k) Definir mediante a apresentação de Laudo Médico

atual izado e Parecer Jurídico o regime de trabalho dos

trabalhadores da educação;

l) Adotar os protocolos de atendimento a crianças,

estudantes, profissionais e trabalhadores da educação

que se sentirem mal na escola;

m) Orientar a reorganização da oferta do transporte

escolar, a fim de garantir a ocupação segura do veículo

e o atendimento a todas as crianças e estudantes

contemplados pelo programa;

n) Monitorar evolução de número de infectados,

internações, óbitos entre os membros da comunidade

escolar;

o) Seguir os protocolos para manuseio dos alimentos e

limpeza dos utensíl ios uti l izados na alimentação escolar;

p) Deliberar como será a oferta da merenda escolar nas

escolas municipais respeitando os protocolos e o

distanciamento social;

q) Monitorar e avaliar o processo de retorno às aulas

presenciais;

r) Elaborar planejamento e estratégias para

possibi l idade de retorno as aulas não presenciais, caso

as presenciais forem suspensas novamente;

s) Sugerir a reorganização do calendário escolar.

Art. 5º As funções dos membros da

ComissãoMunicipal de Gerenciamento da Pandemia da

COVID-1 9/ Rede Municipal de Ensino não serão

remuneradas, porém consideradas de relevância.
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Art. 6º Esta Comissão final izará seus trabalhos

ao tempo da revogação da presente Portaria.

Art. 7º Fica estabelecida que as reuniões da

Comissão supracitada ocorrerão presencialmente ou por

meio de recursos tecnológicos.

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data

de sua publicação, com efeitos retroativos a 25 de

agosto de 2021 .

____________________________________

VERÔNICA RUFINO DE MACÊDO

Secretária Municipal da Educação e Cultura
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Imprensa Oficial do Município

PAULO GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

DELVANI SOUZA DE PAULA

Secretário de Administração,

Finanças e Meio Ambiente
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