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Águas Mornas

PREFEITURA

CONVITE Nº 71/2020
Publicação Nº 2591892

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Convite. Modalidade: Menor preço Global. Processo nº 
71/2020. Objeto: Contratação de empresa para Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização e passeios da Rua Ivo Estefano Broering, com 
extensão de 160,00m, totalizando 1.649,80m² e da Rua Engelberto Kirchner Neto com extensão de 169,00m, totalizando 1.710,80m², 
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anexos. Retirada do Edital: Na Prefeitura, à Praça José Adão Lehmkuhl, 62, Centro, Águas Mornas/SC, fone: (48) 3245-7252, das 07 às 12 
horas, ou pelo site: www.aguasmornas.sc.gov.br. Entrega das Propostas: No mesmo Local acima, até às 10:30 horas do dia 13/08/2020. 
Águas Mornas, 06 de agosto de 2020. Omero Prim – Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 074/2020 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE
Publicação Nº 2592883

 DECRETO Nº 074/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere 
o artigo 32, I, da Lei nº 955/2019 de 06/11/2019,

DECRETA:
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dação na fonte de recurso 0.1.44.000000 a seguinte dotação:

06. SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRASNPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

0601.15.452.0006.2046 Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública 50.000,00
3.3.90.00/0.1.44.000000 Outras Despesas Correntes 50.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Águas Mornas, 03 de agosto de 2020.

Omero Prim
Prefeito Municipal

Registrado e publicado aos três dias no mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 075/2020 INSTITUI REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, PARA 
FINS DE CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO LETIVO DO ANO DE 2020

Publicação Nº 2592752

DECRETO Nº 075/2020
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OMERO PRIM, Prefeito de Águas Mornas no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do Art. 69, da Lei Orgânica do Muni-
cípio e, ainda,

Considerando o que dispõem o art. 205 e seguintes da Constituição Federal, indicando que a educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
�	�=�������	�	�������	�	���	\����������	
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Considerando que o art. 227 da Constituição Federal reitera ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao ado-
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tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
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discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB);

Considerando a Lei Complementar nº 170, de 07 de agosto de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, e por não possuir 
Sistema Municipal de Ensino próprio;
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menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais;

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 
em razão da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando que, no dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia a infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a suspensão das aulas na rede pública estadual e nas redes municipais de ensino, conforme Decretos emitidos pelo Estado 
de Santa Catarina e pelos Município de Águas Mornas;

Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e suas alterações posteriores;

Considerando o disposto na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril 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 impor-
tância internacional de corrente do coronavírus;

Considerando o parecer nº 005/2020 do CNE que trata da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades 
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DECRETA:
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escolares, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Parágrafo Único. Para efeito deste Decreto, são integrantes da Rede Municipal de Ensino do município de Águas Mornas as instituições de 
educação infantil e ensino fundamental no âmbito da educação básica, mantidas e administradas pelo poder público municipal;

Art. 2º O calendário escolar de 2020 passa a vigorar com as seguintes datas:

I. De 03 a 10 de fevereiro – Semana pedagógica destinada a planejamento, reuniões e formação;
II. De 10 de fevereiro a 18 de março calendários de atividades com aulas presenciais;
III. 19/03: Início do período de suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares;
IV. 19/03 a 28/04: Suspensão de todas as atividades escolares;
V. De 27/03 a 10/05: Período de formação e planejamento direcionada aos Gestores e Técnicos para a implementação de atividades esco-
lares não presenciais;
VI. De 24/04 a 10/05: Período de formação e planejamento para professores, Gestores e Técnicos para a implementação de atividades 
escolares não presenciais;
VII. 11/05: Reinício do ano letivo por meio das atividades escolares não presenciais;
VIII. 18/12: Previsão do encerramento do ano letivo com aulas;
IX. 21, 22 e 23/ Conselho de Classe, fechamento de relatórios e documentação do ano letivo;
X. 24/12 – Início do recesso de dezembro.

§ 1º O Calendário escolar detalhado será elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e poderá ser alterado de acordo com determi-
nações de novas legislações ou de alteração de retorno às aulas presenciais.

§ 2º A partir do dia 11/05/2020, todas as atividades escolares não presenciais contabilizar-se-ão como carga horária letiva como se pre-
sencial fosse; não havendo a necessidade de reposição da carga horária cumprida neste período quando normalizadas as aulas presenciais.

Art. 3º Em caráter excepcional, os estabelecimentos de ensino cumprirão em 2020 o estabelecido pela Medida Provisória nº 934/2020 
quanto aos dias letivos e a carga horária mínima.
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de 2021, com atividades paralelas complementares, em plataforma digital ou impressa, com o objetivo de completar a carga horária mínima 
de 2020 e/ou consolidar o currículo de 2020.

§ 1º A carga horária letiva realizada durante o regime especial de atividades escolares não presenciais integra as 800 (oitocentas) horas 
anuais do Calendário Escolar de 2020.

§ 2º A carga horária letiva das atividades escolares não presenciais deve ser equivalente à carga horária do componente curricular integrante 
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da matriz curricular por etapa de ensino.

Art. 5º As matrículas e transferências de estudantes estão autorizadas entre as unidades escolares da rede ou entre redes, condicionadas 
à existência de vagas nas turmas.

§ 1º Os documentos exigidos para transferência ou matrícula de alunos devem ser digitalizados e encaminhados para o e-mail institucional 
da escola, na impossibilidade de serem entregues de forma física.

§ 2º No retorno às aulas presenciais, a família deverá apresentar os documentos originais do estudante.

Art. 6º Dada a diversidade do público de estudantes e dos contextos socioeconômicos, a sistemática do trabalho pedagógico no regime 
especial de atividades escolares não presenciais observará o seguinte:

I – Será disponibilizada plataforma virtual de aprendizagem, com atividades mediadas pelos professores, para os estudantes que possuem 
acesso à internet;
II – Serão disponibilizados materiais impressos, contendo atividades e orientações elaboradas pelos professores, para os estudantes que 
não possuem acesso à internet;
III – Serão utilizados outros meios digitais livres como facebook, whatsApp para a melhor mediação das atividades oferecidas.
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§ 2º Cabe à equipe gestora da Unidade Escolar, em conjunto com os professores de cada turma, avaliar a necessidade/utilidade/conveniên-
cia de permitir o uso de computadores e o acesso à internet, nas dependências das Unidades Escolares, aos estudantes que não dispõem de 
tais recursos, devendo ser observadas as medidas de precaução da Portaria SES nº 233, de 8 de abril de 2020, especialmente o atendimento 
com horário marcado, de modo a evitar aglomerações.

§ 3º Dinâmicas de reposição dos conteúdos deverão ser planejadas, oportunamente, pelas equipes gestora e pedagógica da Unidade Es-
colar, sob orientação da Secretaria de Educação, para aqueles alunos que não obtiverem, por qualquer motivo, acesso aos meios previstos 
nos incisos I e II.

§ 4º Na Educação Infantil o cumprimento da carga horária deve ser presencial seguindo o disposto no artigo 31 da LDB, que delimita a 
frequência mínima em 60% da carga horária obrigatória, mínima (480 horas) do calendário de educação infantil ou determinação de lei 
superior que encaminhe de outra forma.

§ 5º Sabe-se que quanto mais novas são as crianças, mais importante é o trabalho de intervenção educativa e interação social para o seu 
desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Assim orientamos que:

I. No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para as crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns 
materiais de orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e inte-
rativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às 
crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais.

II. Ainda nessa situação de excepcionalidade para a educação infantil, dadas as particularidades socioeconômicas da maioria das famílias, 
deve-se cuidar para ampliar o sentido de atividades não presenciais a serem desenvolvidas com as crianças pequenas, neste sentido, quan-
do possível, é importante que as escolas busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos 
e melhor orientar os pais ou responsáveis na realização destas atividades com as crianças.

III. As atividades, jogos, brincadeiras, conversas e histórias propostos devem ter sempre a intencionalidade de estimular novas aprendi-
zagens. Neste sentido, as soluções propostas pelas escolas e redes de ensino devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se 
desenvolvem brincando prioritariamente.

IV. Para realização destas atividades, embora informais, mas também de cunho educativo, pelas famílias, sugere-se que as instituições de 
educação infantil possam elaborar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre atividades sistemáticas que possam ser realizadas 
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V. Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tornar o contato com os pais ou responsáveis pelas atividades, mais efetivo com o uso de 
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VI. Outra alternativa é o envio de material de suporte pedagógico organizado pelas escolas para as famílias ou responsáveis, considerando 
os cuidados necessários para evitar grandes aglomerações quando a entrega for feita na própria escola. Sugere-se também a utilização de 
materiais do MEC acerca de atividades a serem desenvolvidas para o atendimento das crianças que frequentam escolas de educação infantil.

VII. Assim, para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de 
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escolas ofereçam aos cuidadores algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar 
as crianças pequenas nas atividades e garantir a qualidade da leitura.
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VIII. Já para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da mesma forma, atividades de estímulo às crianças, 
leitura de textos pelos pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, músicas infantis e algumas atividades em meios digitais quando 
for possível. A ênfase deve ser em proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, entre outras para os pais ou responsáveis desen-
volverem com as crianças. As escolas e redes podem também orientar as famílias a estimular e criar condições para que as crianças sejam 
envolvidas nas atividades rotineiras, transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e aprendizagem. Além de fortalecer 
o vínculo, este tempo em que as crianças estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e trazer ganhos cogniti-
vos, afetivos e de sociabilidade. Através dos campos de experiência da educação infantil, buscar desenvolver os objetivos do currículo para 
������}��	��	������	�������	
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Art. 7º A formação pedagógica online, para aprimorar o uso de metodologias, mediadas ou não por tecnologias, da equipe docente, técnica/
pedagógica e gestora das Unidades serão organizadas e oferecidas pela Secretaria de Educação.

Art. 8º O Planejamento Pedagógico remoto das atividades escolares, em regime especial, deverá ser elaborado de forma colaborativa e 
integrada entre as equipes, em diálogo com os diferentes contextos dos alunos e suas famílias, respeitando a carga horária correspondente 
à cada componente curricular.

§ 1º A estimativa de carga horária presente no planejamento deve levar em consideração o tempo de orientação direta do docente e o 
tempo estimado para o estudante desenvolver as atividades, de forma individual ou coletiva, sem intervenção do professor.

§ 2º As unidades escolares viabilizarão o uso de computadores e acesso à internet aos professores que não dispõem de tais recursos, res-
peitando as precauções, especialmente o atendimento com horário marcado, de modo a evitar aglomerações.

Art. 9º Nos planos de aula, o Professor selecionará objetos de conhecimento e conteúdo, habilidades e competências a serem desenvolvidos 
durante o regime especial de atividades escolares não presenciais, contemplando:

I – Objetivos de aprendizagem a serem alcançados ou habilidades a serem desenvolvidas;
II – Metodologia, práticas pedagógicas ou ferramentas não presenciais a serem utilizadas;
III – carga horária correspondente a matriz curricular;
IV – Data ou período de realização das atividades;
V – Forma de registro da frequência do aluno; e
VI – Critérios, instrumentos e formas de avaliação.

Art. 10 A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo e cumulativo.

§ 1º No regime especial de atividades escolares não presenciais, a avaliação ocorrerá por meio de diferentes instrumentos avaliativos, com 
ou sem o suporte das plataformas virtuais de aprendizagem e em consonância com o planejamento do professor.

§ 2º As formas de avaliação não presenciais (durante o período de emergência) ou presenciais (ao serem retomadas as aulas) servirão de 
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estudante naquela disciplina/componente curricular.
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te, podendo ser objeto de avaliação presencial posterior, bem como ser realizada no período não presencial.
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volvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, devendo ser garantido nas atividades 
os direitos de aprendizagem a serem desenvolvidos para esta etapa e que obedeçam as propostas do Currículo do município, garantido os 
direitos de aprendizagem e de desenvolvimento desta faixa etária.

§ 5º As atividades que eventualmente não puderem ser realizadas, por meio de atividades não presenciais, no período deste regime espe-
cial, deverão ser reprogramadas para reposição, no retorno ao regime presencial, sem prejuízo pedagógico.
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I – Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;
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aproveitamento, avaliar os resultados, corrigindo as falhas do processo ensino-aprendizagem;
III – Formativa, permitindo ao professor detectar o que o estudante compreendeu ou não do conhecimento recém ensinado, para então, 
proceder com reforço ou novas estratégias que recupere a aprendizagem do estudante, dando a este, condições de prosseguir em seu 
aprendizado.

Art. 11. Este Decreto não revoga as diretrizes de avaliação do processo de ensino-aprendizagem nos estabelecimentos do Sistema Municipal 
previstas em outros dispositivos legais.
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sucedidas de avaliação.

Art. 12. O registro no sistema Online de aprendizagem ou as respostas em material impresso dos conteúdos e das atividades propostas, 
servirão para os processos avaliativos e a frequência.
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Parágrafo único. A frequência dos alunos será registrada no retorno das aulas presenciais, de acordo com a realização das atividades du-
rante o regime especial de atividades escolares não presenciais.

Art. 13. Em atendimento ao regime especial de atividades escolares não presenciais, cabe à Secretaria de Educação, aos Gestores/Equipes 
Pedagógicas, aos Professores, aos Estudantes e suas famílias, as seguintes atribuições:

I – Compete à Secretaria de Educação:

a) estabelecer diretrizes, estratégias e ações para implementação, monitoramento e avaliação do regime especial de atividades escolares 
não presenciais para a Rede;
b) coordenar a implementação do regime especial de atividades escolares não presenciais e oferecer suporte operacional e pedagógico às 
Unidades Escolares;
c) disseminar orientações aos gestores e professores quanto ao planejamento pedagógico das atividades escolares não presenciais;
d) promover formação online direcionada aos Gestores, Técnicos e Professores para a implementação de regime especial de atividades 
escolares não presenciais.
e) coordenar o processo de implementação do regime especial de atividades escolares não presenciais;
f) mapear e sistematizar informações acerca das Unidades Escolares, de modo a estruturar um plano de ações para o atendimento de todos 
os estudantes;
g) promover ações que ofereçam suporte operacional e pedagógico às Unidades Escolares;
h) orientar aos gestores sobre a implementação de atividades escolares não presenciais;
i) oferecer o apoio necessário às Unidades Escolares para a distribuição de materiais impressos;
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k) elaborar plano de retorno e reposição de aulas;
l) acompanhar a execução das atividades de reposição programadas para cada classe;
m) orientar os procedimentos para os registros referentes às atividades de reposição e à vida escolar dos estudantes.

II – Compete aos Gestores e às Equipes Pedagógicas das Unidades Escolares:

a) coordenar, executar, monitorar e avaliar ações técnicas, administrativas e pedagógicas, para implementação do regime especial de ativi-
dades não presenciais;
b) participar do processo de formação online, oferecido pela Secretaria e do planejamento coletivo e integrado das Unidades Escolares, para 
o regime especial de atividades não presenciais;
c) coordenar as ações pedagógicas, junto aos professores e equipe pedagógica, para manter a unidade no trabalho oferecido aos estudantes 
pela escola, favorecendo a aprendizagem;
d) realizar o mapeamento das formas de atendimento aos estudantes (virtual ou não), no que compete a realização das atividades escolares 
não presenciais;
e) informar à Secretaria a quantidade de estudantes e professores que não possuem acesso ao computador e à internet;
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acesso à internet;
g) organizar, com o apoio da Secretaria de Educação a logística e o cronograma da entrega e coleta de atividades impressas aos estudantes 
sem acesso à internet, respeitando as recomendações de prevenção da Secretaria da Saúde;
h) realizar atendimento nas Unidades Escolares, em dias marcados e horas estipuladas, para a entrega e a coleta dos materiais, respeitando 
as medidas de precaução da saúde;
i) viabilizar o uso de computadores e o acesso à internet nas Unidades Escolares aos professores e estudantes que não dispõem de tais 
recursos, respeitando as medidas de precaução da saúde;
j) mapear e fazer a busca ativa dos estudantes que não estão desenvolvendo as atividades, estabelecendo contato com os pais/ responsá-
veis, com os devidos registros, viabilizando novas oportunidades e alternativas para realização do proposto;
h) oferecer guia de orientações aos Pais e as Crianças na Organização das Atividades diárias;
i) documentar todas as ações realizadas na escola e encaminhar mensalmente a documentação para SME.
III – Compete aos Professores:

a) participar do processo de formação online e do planejamento coletivo e integrado da Unidade Escolar, para o regime especial de ativida-
des escolares não presenciais;
b) apoiar a Equipe Gestora e Equipe Pedagógica na realização do mapeamento das formas de atendimento aos estudantes (virtual ou não), 
no que compete a realização das atividades escolares não presenciais;
c) realizar o planejamento pedagógico das atividades escolares não presenciais, considerando a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo 
e o planejamento anual do componente curricular, bem como o PPP da Escola;
d) disponibilizar atividades semanais aos estudantes, de forma online para os que possuem acesso à internet e de forma impressa aos 
estudantes sem conectividade;
e) interagir com os estudantes e realizar processos avaliativos a partir das atividades propostas e por meio dos canais disponíveis;
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e sua busca ativa;
g) disponibilizar os planos de aula, nos diversos meios, facilitando o acesso de estudantes e pais/responsáveis;
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conteúdos organizados em plataforma virtual de ensino e aprendizagem (Cuboz), redes sociais, correio eletrônico, grupos de whatsapp, 
blogs e outros meios digitais ou não que viabilizem a realização das atividades por parte dos estudantes, contendo, inclusive, indicação de 
sites e links para pesquisa;
i) incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de ensino, instruções para que os estudantes e familiares trabalhem as medidas 
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preventivas e higiênicas contra a disseminação da COVID-19, com reforço nas medidas de isolamento social durante o período de suspensão 
das aulas presenciais.

IV – Compete aos estudantes, com apoio de seus familiares/responsáveis:
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b) acessar e realizar, as atividades de aprendizagem, encaminhadas pelos professores e ou pela Unidade Escolar, sejam elas digitais ou 
impressas;
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d) realizar as atividades escolares (impressa/online) e enviá-las, conforme orientações e prazos estabelecidos pelos professores e/ ou pela 
Unidade Escolar.

Art. 14 O cumprimento da carga horária mínima exigida poderá ser realizada com a ampliação do tempo da jornada escolar diária, reposi-
ção de aulas utilizando sábados letivos, prorrogação do calendário de atividades para o período de recesso ou para o ano seguinte ou com 
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Art. 15 A Secretaria Municipal de Educação poderá, se necessário, expedir instruções complementares para cumprimento do disposto no 
presente Decreto.
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legais.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2020.

Águas Mornas, 05 de agosto de 2020.

Omero Prim
Prefeito Municipal
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Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 076/2020 FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE 
PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA CF/88

Publicação Nº 2592756

 DECRETO Nº 076/2020

FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA 
CF/88.

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere 
o artigo 7º da Lei nº 958/2019 de 06/12/2019,

DECRETA:
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03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

0301.04.122.0001.2004 Manutenção do Departamento de Pessoal, Patri-
mônio e Serviços Gerais 20.000,00

ANULA
3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
SUPLEMENTA
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Águas Mornas, 05 de agosto de 2020.

Omero Prim
Prefeito Municipal

Registrado e publicado aos cinco dias no mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças


