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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

RESOLUÇOES 
 

RESOLUÇÃO/SEMED/DIB/MS Nº 03, de 15 de abril de 2020. 

“Dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da          
Administração Pública do Sistema Municipal de Ensino em decorrência a          
medidas preventivas contra o COVID-19 e dá outras providencias”. 

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas         
atribuições legais que lhe são conferidas por lei, com fundamento na Lei de             
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9394, de 20 de dezembro de               
1996 em seu Artigo 24, a Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,            
considerando o Parecer CEB/CNE 019/2009, considerando o Parecer CEB/CNE         
010/2006, considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção          
contra o COVID-19, considerando o Decreto Estadual Nº 15.410/2020,         
considerando Decreto Municipal Nº 86/2020, de 02 de abril de 2020,           
Resolução/SEMED/DIB/MS Nº 02, de 02 de abril de 2020 e CP/CEE/MS nº            
017/2020,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Para cumprimento da carga horária anual e dias letivos aos quais os              
estudantes têm direito, conforme legislação, nas escolas da Rede Municipal de           
Ensino, regulamentar a oferta de Atividades Pedagógicas Complementares– APC         
nas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantis, durante o período de            
suspensão das aulas presenciais previstas na Resolução/SEMED/DIB/MS Nº 02,         
de 02 de abril de 2020. 

CAPÍTULO I 

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 2º. Compete à Direção Escolar estabelecer, em conjunto com a equipe            
técnico-pedagógica, o modo de comunicação com o estudante, se maior de idade,            
ou pai/mãe ou responsável, se menor de idade, a fim de garantir o envio e               
recebimento das Atividades Pedagógicas Complementares – APC, a serem         
realizadas pelo estudante no período de suspensão das aulas presenciais,          
conforme estabelecido em legislação. 

§ 1º O modo de comunicação a ser estabelecido pode ser físico ou virtual,              
dependendo das condições de acesso do estudante, priorizando os meios de           
comunicação não presencial, a fim de evitar a circulação de pessoas na escola. 

§ 2º A distribuição aos estudantes e os prazos de entrega e recebimento da APC               
serão de responsabilidade da equipe técnico-pedagógica da escola. 

Art. 3º. Compete ao Coordenador Pedagógico, em relação à Atividade          
Pedagógica Complementar: 

I – solicitar aos docentes as atividades escolares que deverão ser apresentadas à             
coordenação pedagógica, em conformidade com as orientações emanadas pela         
Secretaria de Municipal de Educação; 

II – acompanhar todo o processo de execução da APC para as orientações e              
intervenções necessárias. 

III – articular contato direto com a família ou responsável pelo estudante, por meio              
dos canais de comunicação estabelecidos pela Direção Escolar, para repasse e           
recebimento das atividades escolares e providências docentes. 

IV – acompanhar a devolução da APC realizada pelos estudantes e garantir o             
processo avaliativo contínuo a ser realizado pelos docentes. 

Art. 4º. Compete ao docente: 

I – Planejar e elaborar a APC em consonância com os documentos curriculares             
emanados da Secretaria de Municipal de Educação, que deverá ser apreciada           
pela coordenação pedagógica; 

II – criar canal de comunicação a fim de sanar possíveis dúvidas dos estudantes,              
família ou responsáveis, no que diz respeito à APC, de forma a orientar e garantir               
a qualidade do serviço prestado; 

III – arquivar a APC para fins de comprovação do cumprimento do currículo, da              
avaliação do rendimento escolar, da carga horária anual e dos dias letivos aos             
quais, o estudante tem direito, e posterior repasse ao Coordenador Pedagógico. 

Art. 5º. O docente que realiza Atendimento em Ambiente Domiciliar deverá           
atender ao disposto no art. 4º, conforme área de conhecimento e carga horária já              
estabelecida. 

Art. 6º. Compete ao estudante, se maior de idade, ou sob a supervisão de pai/mãe               
ou responsável, se menor de idade, realizar a APC de todos os componentes             
curriculares propostos pelos docentes e devolvê-las nos prazos estabelecidos         
pela equipe técnico-pedagógica. 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Art. 7º. Ao estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que está             
matriculado deverá ser oferecida Atividade Pedagógica Complementar (APC),        
organizada por eixos temáticos constantes do Projeto Pedagógico do Curso e com            
proposta interdisciplinar e transversal, utilizando mídias gratuitas e de acesso ao           
público da EJA, quando possível. 

Art. 8º. Aos professores da EJA cabe o planejamento, a comunicação junto à             
coordenação para estabelecimento das vias de entrega e recebimento, da          
correção das atividades e da comunicação entre os estudantes, utilizando-se          
mídias gratuitas e de acesso ao público da EJA. 

Art. 9º. Os períodos de estudo constante dos Projetos de Curso e previstos no              
Calendário Escolar serão mantidos e realizados à distância a partir de orientações            
encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

CAPÍTULO III 

DOS ESTUDANTES PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 10. Os professores especializados em educação especial, quais sejam:          
professores de apoio em ambiente escolar, professores do Atendimento         
Educacional Especializado em Sala de Recursos Multifuncional, tradutor intérprete         
de Libras, instrutor mediador da modalidade sinalizada ou oral e guia intérprete,            
em articulação com o professor regente e a equipe pedagógica da escola, ficarão             
responsáveis pelas adequações das atividades, dos materiais dos estudantes         
público da educação especial. 

§ 1º Os professores de apoio que atuam em ambiente domiciliar com estudantes             
público da educação especial, deverão seguir as mesmas orientações constantes          
no caput. 

§ 2º Nas turmas que dispõem de professor de apoio, tradutor intérprete de libras,              
instrutor mediador da modalidade sinalizada ou oral e guia-intérprete, esses          
profissionais serão responsáveis pela adequação das atividades organizadas        
pelos professores regentes para todos os estudantes público da educação          
especial matriculados nesta turma. 

§ 3º Na adequação da atividade deverão ser considerados: 

I- O Plano Educacional Individualizado- PEI 

II- O grau de autonomia para execução da atividade, com mediação dos            
familiares; 

III- O recurso educacional especializado necessário para execução da tarefa em           
casa; 

§ 4º As atividades desenvolvidas deverão ser devolvidas e avaliadas conforme           
previsto no Plano Educacional Individualizado e arquivadas no portfólio do          
estudante. 

Art. 11. O professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE da Sala de             
Recursos Multifuncional e a equipe técnico-pedagógica deverão ser responsáveis         
pela adequação das atividades organizadas pelo professor regente para os          
estudantes público da educação especial que não dispõem de professor de apoio. 

Art. 12. Cabe ao professor especializado em educação especial orientar quanto à            
disponibilização dos recursos de acessibilidade. 

§ 1º Para os estudantes cegos, quando houver disponibilidade e necessidade, a            
máquina Perkins poderá ser disponibilizada durante o período de execução das           
atividades pedagógicas complementares no ambiente domiciliar, por meio de         
termo de comodato elaborado pela escola. 

§ 2º O professor de sala de recursos e/ou professor de apoio serão responsáveis              
pela transcrição braile para tinta, tinta para braile. 

§ 3º O professor da Sala de Recursos Multifuncional e/ou professor de apoio             
deverão ampliar as atividades para os estudantes com baixa visão de acordo com             
a fonte especificada na avaliação funcional da visão. 

§ 4º Para os estudantes surdos, os tradutores-intérpretes de libras e           
instrutores-mediadores modalidade sinalizada deverão adequar os vídeos       
gravados pelos professores regentes, por meio de janela de interpretação ou           
produção de vídeo sinalizado com o mesmo conteúdo. 

§ 5º Para os estudantes com deficiência intelectual, deve-se privilegiar atividades           
que contenham imagens, textos curtos e comandos objetivos, com grau de           
complexidade adequada e simplificada. 

Art. 13. Durante o período de suspensão das aulas presenciais, serão           
disponibilizados estudos complementares para os profissionais que atuam nos         
serviços de apoio da educação especial, no formato não presencial, sobre           
organização e monitoria da Secretaria Municipal de Educação. 

CAPÍTULO IV 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Av. Reginaldo Lemes da Silva , S/N - Bairro Centro-  CEP. 79.215-000  http://www.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br – Email: diariooficialdib@gmail.com 

http://www.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br/


ANO II  DIODIB – N.0268/2020        DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, QUARTA-FEIRA , 15  DE ABRIL DE 2020            PÁGINA    3 de 4 

 

Art. 14. Compete à Direção Escolar estabelecer, em conjunto com a equipe            
técnico-pedagógica, o modo de comunicação com pai/mãe ou responsável, a fim           
de garantir o envio e recebimento das Atividades Pedagógicas Complementares –           
APC, a serem realizadas pelo estudante no período de suspensão das aulas            
presenciais, conforme estabelecido em legislação. 

§ 1º O modo de comunicação a ser estabelecido pode ser físico ou virtual,              
dependendo das condições de acesso do pai/mãe ou responsável, priorizando os           
meios de comunicação não presencial, a fim de evitar a circulação de pessoas na              
escola. 

§ 2º A distribuição aos estudantes e os prazos de entrega e recebimento da APC               
serão de responsabilidade da equipe técnico-pedagógica da escola. 

Art. 15. Compete ao Coordenador Pedagógico, em relação à Atividade          
Pedagógica Complementar: 

I – solicitar aos docentes as atividades escolares que deverão ser apresentadas à             
coordenação pedagógica, em conformidade com as orientações emanadas pela         
Secretaria de Municipal de Educação; 

II – acompanhar todo o processo de execução da APC para as orientações e              
intervenções necessárias. 

III – articular contato direto com a família ou responsável pelo estudante, por meio              
dos canais de comunicação estabelecidos pela Direção Escolar, para repasse e           
recebimento das atividades escolares e providências docentes. 

IV – acompanhar a devolução da APC realizada pelos estudantes e garantir o             
processo avaliativo contínuo a ser realizado pelos docentes. 

Art. 16. Compete ao docente: 

I – Planejar e elaborar a APC em consonância com os documentos curriculares             
emanados da Secretaria de Municipal de Educação, que deverá ser apreciada           
pela coordenação pedagógica; 

II – criar canal de comunicação a fim de sanar possíveis dúvidas da família ou               
responsáveis, no que diz respeito à APC, de forma a orientar e garantir a              
qualidade do serviço prestado; 

III – arquivar a APC para fins de comprovação do cumprimento do currículo, da              
avaliação do rendimento escolar, da carga horária anual e dos dias letivos aos             
quais, o estudante tem direito, e posterior repasse ao Coordenador Pedagógico. 

Art. 17. Compete ao professor, passar as orientações das atividades ao pai/mãe            
ou responsável para que a criança realize a APC de todos os componentes             
curriculares propostos pelos docentes e devolvê-las nos prazos estabelecidos         
pela equipe técnico-pedagógica. 

Art. 18. As atividades que deverão ser devolvidas para fins de comprovação de             
carga horária e avaliação serão as das turmas pré- escolar I e II. 

Art. 19. As atividades das turmas da creche I, II e III serão facultativas aos alunos,                
porém de obrigatoriedade de elaboração do professor dentro de uma perspectiva           
do desenvolvimento e fortalecimento das dimensões afetivas e socioemocional,         
sendo sugestões de orientações de atividades interacionais e lúdicas de acordo           
com a faixa etária do estudante, encaminhada via meios definidos pela direção a             
pai/mãe ou responsável. . 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. A escola deverá permanecer aberta ao público, usuário desse serviço, nos             
períodos matutino e vespertino. 

Art. 21. O atendimento ao público deverá ser realizado pelo Diretor, Coordenador            
e Secretário Escolar. 

Art. 22. Compete à Direção Escolar organizar escala de serviço dos servidores            
administrativos, da coordenação pedagógica, conforme necessidade, para       
manutenção dos serviços da escola. 

Art. 23. A carga horária de trabalho do corpo docente, incluindo o que atua nos               
serviços da Educação Especial, poderá ser cumprida em domicílio. 

Parágrafo único. Conforme determinação da Direção Escolar, o docente deverá          
comparecer à escola sempre que requisitado. 

Art. 24. Para o cumprimento do disposto nesta Resolução, em relação ao registro             
de frequência dos servidores, deve ser observado: 

I- a assinatura da folha de frequência do servidor somente ocorrerá quando do             
cumprimento da jornada de trabalho na escola. 

II- da folha de frequência dos servidores, dispensados conforme escala de serviço            
determinada pela Direção Escolar, deverá constar traço com o registro no campo            
de observação do § 2º  do art.  1º do Decreto Municipal Nº 86/2020,     
de 02 de abril de 2020. 

Art. 25. Os docentes deverão manter nos registros do Sistema de TAGNUS: 

I- planejamento online. 

II- diários de classe online, sendo que o campo frequência deverá ser tracejado no              
período de suspensão de aulas presenciais. 

Art. 26. Para a realização do estabelecido nesta Resolução deverá ser instituída            
uma ação pedagógica colaborativa entre toda a comunidade escolar no          
desenvolvimento de atividades que vão além das rotinas estabelecidas no          
cotidiano da escola. 

Art. 27. As Coordenadorias Regionais de Educação deverão acompanhar e          
monitorar a aplicação do disposto nesta Resolução nas escolas da Rede           
Municipal de Ensino sob sua jurisdição. 

Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Municipal de            
Educação, por meio do setor competente. 

Art. 29. Esta Resolução possui caráter regimental. 

Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Dois irmãos do Buriti-MS, 15 de abril de 2020. 

 Prof. Me. Marcos Savitraz 
                                                             Secretário Municipal de Educação 

 
 
 

EXTRATOS 
 
 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.         
029/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 
 
PARTES: 
Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS. 
Contratada: CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA-EPP. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO VALOR 
 
O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento de 25% no valor contratual.              
Fica aditivado o valor de R$ 21.150,00 (Vinte e um mil cento e cinqüenta reais). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO 
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº. 029/2019. 
 

ASSINANTES 
Contratante: EDILSOM ZANDONA DE SOUZA. 
Contratado: CLAUDIO KAZUYUKI MATSUDA. 

Dois Irmãos do Buriti-MS, 03 de Março de 2020. 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 25/2020 
 
PARTES: 
Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS 
Contratado: DU BOM DIST DE P. MÉDICOS HOSP EIRELI 
 
DO OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares em         
atendimento a secretaria de Saúde- Caráter emergencial. 
 
VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 65.262,00 (Sessenta e cinco              
mil e duzentos e sessenta e dois reais). 
 
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato está compreendido entre a            
data da sua assinatura até 07 de Junho de 2020. 
 
DOT. ORC: As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da           
seguinte dotação orçamentária: 
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2023 Programa de Atividades com Recursos do FNS – Média e Alta            
Complexidade 
10.302.111 Implementação do Plano Municipal de Saúde 
33.90.30 Material de Consumo 
33.90.30.36.0000 Material Hospitalar 
Ficha 147 
 

ASSINANTES 
Contratante: EDILSOM ZANDONA DE SOUZA / MARCIO MOREIRA DO 

NASCIMENTO 
Contratado: JUSCELINO FERREIRA DA SILVA 

Dois Irmãos do Buriti – MS, 07 de Março de 2020. 
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ERRATAS 
ERRATA 
 
No Extrato do Termo Aditivo 001, Contrato Administrativo 009/2019, Processo          
Administrativo 011/2019, Pregão Presencial 007/2019, na edição do DIODIB nº.          
0251/2020, de 20/03/2020, página 5, onde se lê “10 de Fevereiro de 2020”, passa              
a constar 10 de Março de 2020. 
 

Rosely Lacerda Miyadi 
Pregoeira 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇAO 
 

ATOS DO PREVDIB 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇAO 
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