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PORTARIA Nº 013/2020-SECES

INSTITUI REGIME ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO
DE  JORNADA  (BANCO  DE  HORAS)  E
PRORROGA  MEDIDAS  DE  PREVENÇÃO,
ENFRENTAMENTO  E  CONTENÇÃO  DA
INFECÇÃO  HUMANA  PELO  NOVO
CORONAVÍRUS  (COVID-19)  DE  QUE  TRATA  A
PORTARIA Nº 12/2020, DE 17/03/2020, VISANDO
A PROTEÇÃO À SAÚDE E A VIDA DOS ALUNOS,
PAIS,  PROFESSORES  E  DEMAIS  SERVIDORES
NO  ÂMBITO  DA  SECES,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU,
PABLO  MYCHEL  NEVES  DA  SILVA,  nomeado  pela  Portaria  nº  837/2019,  de
13/08/2019, no uso das atribuições constantes no inciso II, do art. 72 da Lei Orgânica
do Município e as delegadas pelo Decreto Nº 21 de 02/04/2020, com fulcro na alínea
“a” do inciso VI do art. 84 da Constituição Federal de 1988, o previsto no inciso XXIII do
art. 66 da Lei Orgânica do Município de Iguatu c/c parágrafo único do art. 45 da Lei Nº
2.092/2014:

CONSIDERANDO  a  Declaração  de  Emergência  em Saúde  Pública  de  Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (COVID-19), classificado como pandemia em 11/03/2020;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020, que Declara Emergência
em  Saúde  Pública  de  Importância  Nacional  (ESPIN),  em  decorrência  da  Infecção
Humana pelo novo coronavírus;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual Nº 33.510, de 16/03/2020, que decreta
situação de emergência em saúde no Estado do Ceará motivada pela confirmação de
casos  da  COVID-19,  e  determinou  a  suspensão  das  atividades  educacionais
presenciais  em todas as escolas,  universidades e faculdades,  das redes de ensino
pública e privada, medida prorrogada até o dia 03/05/2020 pelo Decreto Nº 33.530, de
28/03/2020 c/c o Decreto Nº 33.532, de 30/03/2020;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 12, de 17/03/2020, que decreta  situação
de emergência em saúde no município de Iguatu e determina a adoção de medidas
preventivas contra o novo CORONAVÍRUS (COVID-19), dentre elas a suspensão das
aulas na rede municipal de ensino; no Decreto nº 13, de 20/03/2020, que intensificou
as medidas de enfrentamento; e no Decreto nº 18, de 28/03/2020, que prorrogou por
mais 7 (sete) dias as todas as ações locais;



CONSIDERANDO as orientações do Parecer Nº 001/2020 emitido em 17/03/2020 pelo
Conselho Municipal de Educação (CME), órgão normativo e de supervisão permanente
do Sistema de Ensino de Iguatu, no sentido de suspender atividades das unidades
escolas públicas municipais e dos estabelecimentos de ensino particulares, adotando
providências necessárias e suficientes para assegurar o cumprimento dos dispositivos
da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB);

CONSIDERANDO a necessidade de recuperação das aulas não ministradas em razão
da  greve  de  professores,  que  prolongou  o  ano  letivo  2019  até  fevereiro  de  2020,
importando em considerável atraso para início do período letivo atual;

CONSIDERANDO que os estabelecimentos de ensino básico ficaram dispensados, em
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de 200 (duzentos)
dias de efetivo trabalho escolar, constante no inciso I do art. 24 e no inciso II do art. 31
da LDB (Lei nº 9.394/1996), desde que cumprida a carga horária mínima anual de 800
(oitocentas) horas, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas
de ensino;

CONSIDERANDO que para priorizar a vida, a saúde e a segurança dos alunos, pais,
professores  e  servidores  é  preciso,  por  recomendação  da  comunidade  médica  e
científica, manter a suspensão das aulas e demais atividades presenciais durante o
período não inferior a 30 (trinta) dias, para que os membros da comunidade escolar
evitem aglomeração e permaneçam em isolamento social protegidos do contágio em
suas casas;

CONSIDERANDO  a redução na arrecadação que impacta o tesouro municipal, bem
como, o recente repasse abaixo do previsto para o período de recursos do Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica);

CONSIDERANDO  o compromisso da Administração de manter  a  remuneração dos
servidores, o esforço para não antecipar a concessão de férias e o interesse público de
melhor organizar a futura compensação deste tempo não trabalhado por caso fortuito
ou de força maior;

RESOLVE:

Art. 1º.  Prorrogar as medidas de prevenção, enfrentamento e contenção da infecção
humana pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) de que trata a Portaria nº 12/2020, de
17/03/2020,  mantendo  a  suspensão  das  aulas  e  de  todas  as  demais  atividades
presenciais  realizadas  nas  escolas  da  rede  pública  municipal  de  Iguatu  durante  o
período de 03/04/2020 a 03/05/2020, sujeito a novas prorrogações.



Art.  3º.  Prorrogar  a  suspensão  do atendimento  presencial  ao  público,  inclusive  no
Núcleo de Recursos Humanos, Gabinete do Secretário e demais repartições internas
da Secretaria entre a data de 03/04/2020 até 03/05/2020.

§ 1º. No período que trata o caput será mantido regime de plantão para atendimento ao
público das 08h00 às 14h00, através do Fale Conosco, pelo número de telefone (88)
9.8847.8899 ou e-mails rhsme@iguatu.ce.org.br e
secretariadeeducação@iguatu.ce.gov.br.

§ 2º. O Núcleo de Recursos Humanos da SECES junto com o superior hierárquico de
cada  repartição  interna  determinará  qual  servidor  deverá  permanecer  em  serviço,
prioritariamente  de  forma  remota,  para  produzir  utilizando  as  plataformas  digitais
disponíveis, segundo diretrizes e metas de produtividade, mantendo-se à disposição
em  seu  domicílio  nos  horários  previamente  definidos  e  respeitando  a  jornada  de
trabalho semanal prevista em lei para o cargo.

§ 3º. O Estoque da Merenda deve manter o atendimento a fornecedores, empresas de
transporte  e  quaisquer  pessoas  que  necessitem  resolver  demandas  urgentes,
sobretudo os cuidados que envolvem itens perecíveis.

Art. 4º. As medidas previstas nos artigos acima não se aplicam a vigia ou porteiro, que
deve comparecer normalmente ao local de trabalho nos dias e horários estabelecidos
pelo superior hierárquico imediato.

Parágrafo único.  O servidor que devido as peculiaridades de suas atribuições tiver
que permanecer comparecendo ao local de trabalho, deve adotar todas as medidas de
precaução e higiene afim de evitar o contágio próprio ou de terceiros.

Art. 5º. Fica instituído o REGIME ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA
(BANCO DE HORAS),  formado  pelo  lançamento  positivo  de  horas  de  serviço  que
excedam a jornada diária e pelo lançamento negativo de horas não trabalhadas pelos
servidores durante o período que perdurar a situação de emergência em saúde pública
no município de Iguatu, em caráter excepcional e temporária.

§  1º.  O presente  banco  de  horas  se  aplica  aos  servidores  de  provimento  efetivo,
substitutos  ou  que  tenham  sido  contratados  por  tempo  determinado,  nos  diversos
cargos vinculados a SECES, que estejam em pleno exercício quando da publicação
desta portaria,  não se estendendo aos que permaneçam em licença,  afastados ou
cedidos.

§ 2º. O servidor dispensado do exercício de suas atividades laborais presenciais terá
as horas não trabalhadas durante o período da emergência em saúde acumuladas para
compor banco de horas, com lançamento negativo, devedor ao município de Iguatu, a



serem compensadas de acordo com as necessidades futuras do serviço, prevista no
Plano de Recuperação das Atividades Letivas do Ano 2020 (PRALA 2020).

§ 3º O PRALA 2020 será elaborado com a participação de representantes dos diversos
seguimentos da comunidade escolar e do Conselho Municipal de Educação de Iguatu,
com diretrizes para todas as unidades escolares e repartições internas da SECES, com
prazo de execução até o dia 31/12/2020.

§ 4º. A compensação de horas não trabalhadas acontecerá mediante a convocação do
superior  hierárquico  imediato,  observando  cronograma  prévio  disposto  no  PRALA
2020, que poderá ser executado:
I - de segunda a sábado;
II - nos turnos da manhã, tarde ou noite;
III -  mediante a ampliação da jornada diária em até 25% (vinte e cinco por cento),
desde que não exceda 10 (dez) horas diárias e 60 (sessenta) horas semanais, quando
tratar-se da jornada de 40 (quarenta) horas por semana, respeitada a proporção para
os demais casos.

§ 5º.  O servidor que acumule legalmente cargos em outras instituições públicas ou
privadas, caso haja incompatibilidade de horário quando do período de compensação,
deverá  apresentar  proposta  de  compatibilização  para  aprovação  do  superior
hierárquico,  prevendo  em  quais  dias  e  horário  fará  a  recuperação  do  tempo  não
trabalhado, assim como, apresentar comprovação do horário conflitante.

§ 6º. O servidor que permaneça no exercício de suas atividades laborais, de forma
presencial ou remota, que no interesse público e precedido de autorização da chefia
imediata,  vier  a  prestar  serviço  extraordinário,  terá  as  horas  trabalhadas  que
ultrapassarem sua jornada normal diária acumuladas para compor banco de horas,
com lançamento positivo em seu favor, a serem compensadas mediante autorização do
superior hierárquico.

§ 7º. Cada 1 (uma) hora de serviço extraordinário será lançada com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento), equivalendo a 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos no banco de
horas, não aplicável a situação de recuperação das horas não trabalhadas.

§  8º.  O  servidor  poderá  utilizar  o  saldo  positivo  do  banco  de  horas,  para  fins  de
compensação de atrasos, saídas antecipadas dos expedientes, faltas ou folgas até o
limite  máximo  3  (três)  dias  úteis  por  mês,  consecutivos  ou  não,  sendo  vedado  o
pagamento em pecúnia pelo adicional de serviço extraordinário.

§ 9º. Não há formação de banco de horas durante o intervalo para o almoço.

§ 10º. Poderá haver a compensação dos lançamentos positivos/negativos do banco de
horas.



§ 11º. Não será admitida a utilização ou compensação de horas acumuladas ainda não
contabilizadas e homologadas pela Administração.

§  12º.  O  superior  hierárquico  imediato  deverá  realizar  planejamento  com  vistas  à
utilização  do  saldo  do  banco  de  horas  pelo  servidor,  a  fim  de  não  prejudicar  o
funcionamento da repartição ou unidade.

§  13º.  As  horas  acumuladas  deverão  ser  compensadas  ou  utilizadas  até  o  dia
31/12/2020,  mediante  convocação  ou  anuência  do  superior  hierárquico  a  que  se
subordina o servidor, podendo ser prorrogado por necessidade do serviço e mediante
relevante justificativa.

§ 14º. Cabe aos diretores das unidades escolares e aos chefes de repartições internas
remeterem até o dia 10 (dez) de cada mês, o respectivo resumo da folha de ponto,
contendo os lançamentos positivos e negativos para o Núcleo de Recursos Humanos
da SECES.

§ 15º.  Fica  garantido  ao servidor  receber  extrato  do  banco de horas,  contendo os
lançamentos positivos, negativos e o saldo atual, mediante requerimento ao Núcleo de
Recursos Humanos da SECES, para atender no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 6º. Prorrogar a suspensão do serviço de transporte escolar em todas as rotas do
município  nas  datas  compreendidas  entre  03/04/2020  a  03/05/2020,  evitando
aglomerar alunos independentemente da idade ou nível de ensino.

Art.  7º.  Prorrogar  o  fechamento  e  proibição  de  utilização  pelo  público  interno  ou
externo, ainda que tenha havido prévia liberação, de todos os espaços e equipamentos
das  escolas  municipais,  como salas  de  aula,  quadras  de  esporte,  campos,  pátios,
bibliotecas,  auditórios,  laboratórios  de  informática,  sala  de  multimeios,  cozinhas  e
outros ambientes, para atividades de ensino, esportivas, culturais, religiosas ou outras
atividades capazes de aglutinar pessoas enquanto durar a situação de emergência em
saúde.

Art. 8º.  Torna sem efeito a Portaria Nº 030/2020-SECES, de 26 de março de 2020,
publicada em 27/03/2020.

Art.  9º.  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de sua publicação,  revogando-se as
disposições em contrário.

Registre-se! Publique-se! Cumpra-se!
Iguatu - Ceará, em 02 de abril de 2020.

PABLO MYCHEL NEVES DA SILVA
Secretário de Educação, Ciência e Ensino Superior
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