
ANO IV - TOCANTÍNIA, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020 - N O 285

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA - TO

SUMÁRIO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

PÁGINA
DECRETO Nº 062/2020 01
NOTA TÉCNICA PÚBLICA 01

L E I  M U N I C I P A L  N º  5 1 6 ,  D E  2 1  D E  M A R Ç O  D E  2 0 1 7

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 062/2020

 “Dispõe sobre antecipação de férias no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação, destinada à totalidade 
de servidores públicos municipais lotados e atuantes, 
bem como à integralidade de discentes, e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são 
conferidas por lei, sob demais prerrogativas existentes e:

CONSIDERANDO a disposição do art. 196 da Constituição Federal, 
que determina ao Estado e a garantia da saúde do cidadão:

CONSIDERANDO a efetiva decretação, por parte da Organização 
mundial de Saúde (em 30/01/2020), de Calamidade emergencial quanto ao 
COVID-19 (coronavírus), estabelecendo “Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional – ESPII”, dado o grau de avanço dos casos de 
contaminação pelo novo Coronavírus, classificando-o, no dia 11/03/2020, como 
uma “pandemia”, cobrando ações dos governos compatíveis com a gravidade 
da situação a ser enfrentada;

CONSIDERANDO que, em 06/03/2020, foi sancionada a Lei Federal 
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de emergências de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019;

CONSIDERANDO o recente pedido de reconhecimento do estado 
de calamidade pública, em âmbito nacional, formulado pelo Governo Federal 
ao Congresso Nacional;

CONSIDERANDO a recomendação do art. 2º, constante do 
“DECRETO Nº 6.065/2020” – de 13 (treze) de março do corrente ano (2020 – 
dois mil e vinte) – emanado do Governo do Estado do Tocantins, que determina 
ação preventiva para o enfrentamento do COVID – 19 (novo coronavírus), bem 
como recomenda a adesão dos Municípios à medida tomada pelo Governo do 
Estado do Estado do Tocantins que suspendeu as atividades no Sistema Estadual 

de Ensino;
CONSIDERANDO o “DECRETO Nº 6.071/2020” – de 18 (dezoito) 

de março do corrente ano (2020 – dois mil e vinte) -, igualmente emanado 
do Governo do Estado do Tocantins, que declara situação de emergência no 
Tocantins em razão da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus);

CONSIDERANDO o “DECRETO Nº 6.071/2020” – de 18 (dezoito) 
de março do corrente ano (2020 – dois mil e vinte) -, que dentre outras 
determinações, recomenda aos chefes do Poder Executivo Municipal, em seu 
art. 2º, “a adoção de medidas complementares necessárias a seu cumprimento”;

CONSIDERANDO a extrema gravidade relacionada à exponencial 
propagação do denominado COVID – 19 (coronavírus), ainda sob a agravante 
e alarmante confirmação de casos positivos na capital do Estado do Tocantins 
na data de 18 (dezoito) de março de 2020 (dois mil e vinte);

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 6.073, DE 24 DE MARÇO DE 
2020 que “Determina antecipação das férias escolares na Rede Pública Estadual 
de Ensino, e adota outras providências, e adota outra providência”;

CONSIDERANDO o precípuo zelo do poder executivo municipal para 
com a saúde da comunidade como um todo, e sua preponderante preocupação 
relacionada ao quadro instalado em âmbito nacional;

DECRETA:
Art. 1º Fica REVOGADO o Art. 2º e Parágrafo único do Decreto 

Nº 061/2020 que “Declara emergência na Saúde Pública do Município de 
Tocantínia e dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia provocada 
pelo coronavírus (COVID-19)”;

Art. 2º É determinada a antecipação das férias escolares da Rede 
Pública Municipal de Ensino que, previstas para o período de 1º a 30 de julho 
de 2020, passarão a ocorrer no período de 27 de março a 26 de abril de 2020.

Paragrafo Único. O disposto no caput deste artigo, não se aplica aos 
profissionais essenciais para o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

Art. 3º Incumbe à Secretaria Municipal de Educação a adoção de 
medidas complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 
2020 (dois mil e vinte).

MANOEL SILVINO GOMES NETO
Prefeito

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lei de Criação n° 559, 18 de Dezembro de 2019.

NOTA TÉCNICA PÚBLICA

ASSUNTO: Antecipação de férias dos servidores da Rede Municipal 
de Educação e outras providencias.

                         
O Conselho Municipal de Educação de Tocantínia no uso de suas 

atribuições Legais Sob Recomendação 001/2020 do Ministério Público do 
Estado do Tocantins em que o mesmo orienta e divulga medidas preventivas 
em Ambiente Escolar em razão da proliferação do COVID-19, na sua ementa 
divulgada trata de políticas Públicas, Saúde e Educação, Dever de Proteção 
Integral de Crianças e Adolescente, Adoção de Providencias em rede pública 
e particular.

 Considerando: o Decreto de n° 6071, de 18 de Março de 2020, 
Publicado no diário Oficial do Estado do Tocantins em que se estabelece 
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a suspensão, por prazo indeterminado, das atividades educacionais em 
estabelecimento de ensino com sede no Estado, sejam eles públicos ou privados, 
como escolas e universidades;

Considerando: A nota Técnica da Undime em  que a  Coordenação 
Geral no Estado do Tocantins da União Nacional dos Conselhos Municipais 
de Educação – UNCME-TO, em observância a Portaria da UNCME Nacional 
nº 001/2020 de 13 de março de 2020 no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Estatuto artigo 19 incisos IX e X, considerando o quadro atual do 
avanço do COVID 19 (novo coronavírus) no Brasil, demandando de instâncias 
governamentais e da sociedade civil, ações articuladas no combate ao referido 
vírus manifesta-se com o intuito de orientar os Conselhos Municipais de 
Educação do Estado do Tocantins quanto a pandemia do coronavírus declarado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) num reconhecimento de que mera 
estratégia de conter a proliferação da doença. A classificação significa que uma 
transmissão recorrente está ocorrendo em diferentes partes do mundo e de forma 
simultânea. Considerando as instruções do MEC – Ministério da Educação, 
bem como as orientações gerais do Ministério da Saúde e órgãos de saúde dos 
respectivos Estados e Ministério Público do Estado do Tocantins orientamos os 
Conselhos Municipais de Educação/conselheiros do estado do Tocantins adotar 
as medidas preventivas em atender as recomendações órgãos responsáveis em 
pról da saúde pública.

Considerando: O último Decreto de n° 058/2020, que Dispõe sobre a 
suspensão das Aulas na Rede Municipal de Ensino do Município de Tocantínia 
em razão da proliferação do novo coronavírus - COVID-19, Em que o Prefeito 
do Município de Tocantínia, no uso de suas atribuições legais, que a Constituição 
Federal e a Lei Orgânica lhe conferem, 

 DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas as aulas na Rede Municipal de Ensino do 

Município de Tocantínia por tempo indeterminado;
Art. 2º Para que não haja prejuízo ao aprendizado e ao conteúdo 

letivo a Secretaria Municipal de Educação, orientará as unidades de ensino a 
disponibilizarem atividades extra classe aos estudantes, a serem realizadas em 
casa, no decorrer deste ano letivo;

Art. 3º As atividades administrativas e de planejamento das Unidades 
Escolares permanecem inalteradas, devendo-se observar as disposições 
constantes no Decreto 055/2020;

Art. 4º Este Decreto poderá ser alterado, mediante a necessidade e 
comprovação de conveniência, segundo os próximos boletins oficiais emitidos 
pelos Órgãos de Saúde do País, do Estado, e Organização Mundial de Saúde 
(OMS);

Art. 5º Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário, aos 19 dias do mês março de 2020.

CONSIDERANDO: O oficio de n°030/2020 de 25 de Março de 
2020 da Secretaria Municipal de Educação de Tocantínia-TO, em que o mesmo 
destaca os seguintes pontos a serem discutidos por esse colegiado em prol da 
antecipação das férias dos servidores, destaca:

Considerando o aumento dos casos confirmados de contaminação pelo 
Covid 19 em nosso país, sobretudo na capital Palmas no qual nos localizamos 
a apenas 75 quilômetros, cujo o acesso e o transito de pessoas para aquela 
localidade é constante dadas as questões de suprimentos de sobrevivência básica.

Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e das 
demais autoridades nacionais, mundiais e municipais de saúde para que haja o 
distanciamento social evitando aglomerações e que estas medidas devem se 
estender ainda por um bom tempo dada a curva de crescimento de contaminação 
ainda está em fase inicial no Brasil. 

Considerando que a LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional  em seu artigo 23 inciso II prevê a adequação e autonomia dos sistemas 
de educação para organização do calendário escolar, independente da pandemia 
que vivemos na atualidade. 

Considerando que 50% dos integrantes das equipes gestoras de 
nossas Unidades Escolares estão em situação de risco do Covid 19, que muitos 
dos nossos alunos possuem doenças crônicas e estão dentro do mesmo quadro 

conforme descrito nas matrículas, que a rede municipal possui um número 
considerável de servidores inclusive professores que compõem o quadro de 
risco, que considerável numero de pais também integram o grupo de risco e que 
o contato com os alunos é imprescindível, sobretudo para o acompanhamento 
escolar.

Considerando ainda que temos servidores residentes em Palmas e 
outras cidades, que tiveram contato com estrangeiros, sobretudo europeus, que 
temos o registro de servidores que viajaram recentemente para o continente 
europeu e que o risco de contágio poderia ser fatal. 

Considerando que o senhor governador do Estado do Tocantins emitiu 
Decreto 6.073 DOE 5.569 de antecipação das  férias escolares e dos servidores 
da Educação a partir do ultimo dia 24 de março do corrente ano e dado o Termo 
de Cooperação e o regime de colaboração assinado entre os entes estadual e 
municipal no que tange o transporte escolar compartilhado o que tendo férias 
em períodos diferenciados incorreria em sérios problemas de manutenção, 
modulação de motoristas e ainda acarretaria em prejuízos econômicos e 
aumento dos gastos públicos com a demanda; dado que a maioria das turmas da 
Educação Infantil Indígena ocorrem no espaço das Escolas Estaduais acarretaria 
em disparidade de uso desses espaços quando as Escolas estivessem abertas 
bem como aumento de gastos para a rede estadual; considerando ainda que o 
ensino médio rural ocorre no espaço das Escolas Municipais também incorreria 
em disparidade de horários e dias causando o aumento de gastos com energia 
elétrica e servidores.

Considerando ainda as ações de parceria no âmbito pedagógico, de 
gestão e formação desenvolvido entre os entes estadual e municipal o que férias 
diferenciadas entre as duas redes causariam complicações no desenvolvimento 
e nos resultados de ambos os sistemas; considerando que a continuidade dos 
estudos de nossos alunos que saem da rede municipal para  o ensino médio na 
área rural e para as séries finais do Ensino fundamental na área urbana ficariam 
comprometidas dado o alargamento da disparidade de calendário. 

Considerando que a UNDIME ( União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação) orientou os municípios a continuarem com as aulas 
suspensas e aos que tem sistema próprio organizarem a antecipação de férias.

RECOMENDAÇÃO DO CME: Após o retorno normal de todas 
as atividades, a comunidade escolar juntamente com os órgãos e entidades 
responsáveis deverão discutir em regime de colaboração com o Governo Estadual 
e alinhado as orientações do CNE ( Conselho Nacional de Educação) e CEE( 
Conselho Estadual de Educação) a reposição das aulas para o cumprimento 
dos 200 dias letivos e 800 horas-aulas conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação LDB 9394/96. Ressaltamos que, o Conselho Municipal de Educação 
de Tocantínia está atento aos desdobramentos e às medidas adotadas no País e 
no Estado. A preocupação nesse momento é com a saúde da população. visto 
que estamos vivenciando uma situação atípica em todo o país.

PARECER DO CME: O Conselho Municipal de Educação de 
Tocantínia Considera Favorável todas as informações citada acima no oficio de 
n° 030/2020 SEMED  e apoia a  antecipação de Férias dos servidores da Rede 
Municipal de Educação de Tocantínia considerando o Momento de Pandemia 
da COVID-19.

CONSELHEIROS: Jurivânia Pereira de Sousa, Ivanilene Silva 
Monteiro Parente,Vagner Pereira da Silva, Sueli Borges Lima, Jucilene Martins 
Louzeira, Maria Lemes dos Santos, Sebastiana Alves Bezerra, Joseane Santana 
Aguiar Barros, Antônio Luiz Campos, Rozilene Martins Monteiro, Antônio Luiz 
Vieira, Maguiânia Ferreira Xavier Santos, Antônio Sidney Rosendo, Rosimar 
Neres de Sousa Oliveira, Carmelita Kritidi Xerente, Marcos Aurélio Suwate 
Xerente, Luzimar de Souza Araújo e Valmir Batista da Silva 

Tocantínia-TO, 26 de Março de 2020

Vagner Pereira da S
Presidente do CME- Tocantínia-TO
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