
PREFEIT'URA MUNICIPAL
SAO JOSE DO RIO PRETO
COMUNICADO SME Nº 023/2021

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no
Decreto nº 18.861 de 16 de março de 2021, comunica que a SME passará a funcionar da seguinte
forma:

Entre os dias 17 e 21 de março

As aulas e atividades remotas deverão ser mantidas, nos dias 17 e 18.

Todas as unidades escolares devem permanecer com a presença do Anjo da Escola.

As instituições vinculadas, o prédio Sede, os prédios do almoxarifado, garagem e manutenção
deverão permanecer com a presença do porteiro e/ou zelador.

Os demais funcionários e estagiários deverão permanecer em teletrabalho e comparecer ao
seu local de trabalho, se necessário, para garantir atendimento minimo ao munícipe.

Os funcionários terceirizados seguirão orientação de suas empresas.

A partir de 22 de março

1“ .as escolas com diretor e coordenador pedagógico deverão realizar o revezamento, em dias ou
periodos alternados, garantindo a presença de um dos gestores, na unidade escolar, todos os dias da
semana;

2”. as escolas com diretor, coordenador pedagógico e assistente de direção, deverão realizar o
revezamento, em dias ou períodos alternados, garantindo a presençade um dos gestores, na unidade
escolar, todos os dias da semana;;

3ª. as escolas com somente um gestor, este poderá realizar o revezamento 6 teletrabalho, com
funcionário administrativo que ficará responsável pela unidade;

4“. os professores e estagiários de pedagogia, deverão cumprir suas jornadas de trabalho
preferencialmente em teletrabalho;

5ª. os supervisores poderão optar pelo cumprimentode sua jornada, em teletrabalho, devendo garantir
o plantão de atendimento na SME como acontece, atualmente.

6ª. os servidores e estagiários que trabalham na área administrativa da unidade escolar e da SME,
deverão trabalhar em revezamento presencial e em teletrabalho, mantendo o atendimento mínimo,
presencial e telefônico, sem interrupção da rotina de trabalho da escola ou do departamento em que
está lotado;

7º. as gestantes e maiores de 60 anos deverão cumprir sua carga horária, preferencialmenteyem
regime de teletrabalho;
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8“. os funcionários terceirizados deverão cumprir suas jornadas de trabalho conforme as
recomendações de suas empresas, tendo em vista a justificativa de ponto que tem que ser feita;

9º. as preparadoras de alimentos seguirão as orientações da Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento.

10. As instituiçõesvinculadas (conforme Art 1º do Decreto 18.475/2019que altera o Artigo 5º) poderão
realizar o revezamento e teletrabalho entre os funcionários.

11. Os docentes que necessitarem usar os recursos tecnológicos e/ou físicos, da unidade escolar,
poderão excepcionalmente ir a escola, para desenvolvimento do seu trabalho.

ORIENTAÇÓES GERIAS PARA O PERÍODO DE 17 A 31/03

Em casos de COVlD-19 em unidades escolares, deverá ser informada a ocorrência para a
Vigilância Epidemiológica por meio do e-mail: monitoramentocovidrgngail.com,ou fone: (17) 99128-
0387.

Os funcionários, quando do cumprimento de sua jornada de forma presencial, deverão
providenciar a autodeclaração de atividade ou serviço essencial, conforme Anexo III do Decreto nº
18,861, anexa a este comunicado.

Reforçamos que o Diretor e ou Coordenador Pedagógico, responsáveis administrativa e
pedagogicamente pela unidade escolar, bem como professor e demais servidores administrativos

deverão estar à disposição, em qualquer dia da semana, para que, se necessário, dê suporte e
atendimento, na unidade escolar.

Nos dias de atividades específicas, os gestores deverão organizar a equipe de trabalho que
julgar necessária para a entrega de materiais pedagógicos, Programa Viva Leite, dos kits de
alimentação escolar, sendo estes de acordo com orientação da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Municipio e demais serviços que se fizerem necessários.

Para fins de exercício regular das atividades entende-se porteletrabalho, as tarefas executadas
pelo sen/idor, com desempenho das funções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens de
sua chefia imediata com as condições individualmente possiveis e disponibilizadas.

O atendimento ao público deverá ser realizado através dos meios eletrônicos ou por telefone,
e o atendimento presencial, em situação excepcional, deverá ser previamente agendado, devendo
participar no máximo 3 pessoas com distanciamento mínimo de 1,5m entre cada pessoa, atendendo
todos os protocolos sanitários.
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Todas as atividades exercidas de forma presencial deverão atender os protocolos e normas

sanitárias vigentes.

São José do Rio Preto, 16 de março de 2021

Fabiana q (gtta de Azevedo
Secretárfà Mu ipal de Educação
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SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO

Endereço:

Telefone:

(Nome e qualificação completa do servidor/empregado, RG e CPF), matrícula nº
, ocupante do cargo/emprego público de

, DECLARAque trabalha neste órgão/empresa e, em
razão das atividades desenvolvidas, faz-se necessário seu deslocamento entre sua

residência e o local de trabalho, a fim de evitar a interrupção de serviço público ou privado.

O declarante e o portador desta declaração ratificam a sua veracidade e têm ciência quanto
a responsabilidade criminal em caso de falsidade (art. 299 do Código Penal — Decreto-Lei nº

2.848/40)

Placa do veículo:

São José do Rio Preto, de de

Assinatura do declarante Assinatura do portador
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