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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

PORTARIA Nº 310 DE 05 DE AGOSTO DE 2021�
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o Decreto n°017, de 1° de janeiro de 2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado n. 12953, de 5 de janeiro de2021, 
RESOLVE:
Art� 1º Designar, Washington Barreto Rios, matrícula nº 702886-1, para 
responder interinamente pela Divisão de Vida Funcional do Servidor - 
SEGATI, pelo período de 02/08/2021 a 31/08/2021, por motivo de férias 
da titular da divisão�
Art� 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado, com efeitos retroativos a partir de 02 de agosto de 2021.
Registre-se, publique-se e cumpra-se�

Antônio Cid Rodrigues Ferreira 
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação 
Decreto n�º 017/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO - SAFRA

Portaria Nº 044/2021/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento 
Econômico (SAFRA), no uso de suas atribuições legais, e regulares, 
Resolve:
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato 
nº01130018/2021, proveniente do Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2021, 
que tem como objeto a “Fornecimento de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), acondicionado em botijões de 13KG, mediante sistema de troca 
de botijões, para serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Agricul-
tura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA)”, que tem como 
contratada a empresa Augusto S� de Araujo - EIRELI�

Gestor/Fiscal Nome Matrícula Departamento

Gestor: Jamilsom De Paiva Neri 702858-1 Diretoria de 
Gestão 

Gestor Suplente: Sebastiana Avelino da 
Silva Mesquita 542938-1

Divisão de 
Material e 
patrimônio

Fiscal: Danilo Oliveira Diniz 713253-1
Divisão de 
Material e 
patrimônio

Fiscal Suplente: Doralice pereira rodrigues 713072-1 Gabinete

Art� 2º - Os servidores designados para executar as atividades de 
que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições 
a eles confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplica-
ção de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base 
nas entregas dos materiais adquiridos, estando sujeitos às penalida-
des previstas em lei�
Art� 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura�
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�
Rio Branco, 11 de agosto de 2021�

Eracides Caetano de Souza
Secretário Municipal de Agricultura Familiar e de
Desenvolvimento Econômico (SAFRA)
Decreto nº 012, de 01 de janeiro de 2021�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE – SMZC

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE, no uso de 
suas atribuições legais, em atendimento aos princípios do relevante in-
teresse público, aliado à conveniência e oportunidade da Administração, 
retratados na Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO as tratativas de formalização do termo aditivo manti-
das entre a Administração e a Empresa contratada, que não foram con-
cluídas pela administração�
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida à Administração quanto à 
revisão de seus próprios atos, de anular ou revogar o procedimento 
administrativos em questão;
CONSIDERANDO a ausência do interesse público a justificar a manu-
tenção do contrato�

RESOLVE
Desistir da formalização de termo aditivo de prorrogação de prazo ao 
contrato nº 15.20.102 em que figurariam como parte contratante o muni-
cípio de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Zelado-
ria da Cidade e como contratada Engelux Soluções em Energia LTDA, 
cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de 
eficientização e modernização do parque de iluminação pública de Rio 
Branco pelos motivos acima expostos�

Joabe Lira de Queiroz
Secretário Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

RESOLUÇÃO CME Nº 01/2021�
Estabelece procedimentos complementares para o Calendário Escolar 
do ano letivo de 2021, em razão da Pandemia da Covid-19, no âmbito 
das unidades escolares do Sistema de Ensino de Rio Branco e dá ou-
tras providências� 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO 
BRANCO, Ana Luce Galvão Moreira da Cruz, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei nº 1�647, de 28 de setembro de 2007, alterada pela Lei nº 
1�826 de janeiro de 2011 e Decreto nº 987, de 14 de dezembro de 2020, e, 
Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
emergência em saúde pública e classificação de pandemia, devido à infecção 
humana pelo novo Coronavírus (SARS- CoV-2), em 11 de março de 2020; 
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em ra-
zão da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 
Considerando a Lei Federal nº 13�979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saú-
de pública decorrente do novo Coronavírus (SARS-Cov2); 
Considerando a Portaria UNCME nº 01/2020, de 13 de março de 2020, 
que estabelece orientações gerais e critérios para ações das Coordena-
ções Estaduais, vice-presidência e Diretoria da UNCME, com referência 
ao acompanhamento do combate à COVID 19; 
Considerando o Parecer CNE nº 05/2020, do Conselho Nacional de Edu-
cação, que trata da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade 
de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da car-
ga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19, aprovado 
em 28 de abril de 2020 e homologado em 28 de maio de 2020; 
Considerando o Parecer CNE/CP nº 9/2020 - Reexame do Parecer CNE/CP 
nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibili-
dade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 
carga horária mínima anual, em razão da pandemia da COVID-19;
Considerando o Parecer CNE/CP nº 11/2020 - Orientações Educacio-
nais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais 
e Não Presenciais no Contexto da Pandemia;
Considerando que em 18 de agosto de 2020 foi sancionada a Lei nº 
14�040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo De-
creto Legislativo nº 06/2020 (Ressalta-se que esta Lei, no parágrafo único 
do art. 1º, define que “o Conselho Nacional de Educação (CNE) editará 
diretrizes nacionais com vistas à implementação do disposto nesta Lei”); 
Considerando o Parecer CNE/CP Nº 15/2020, que traz as Diretrizes Na-
cionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14�040, de 18 
de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais 
a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; 
Considerando o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que estabelece no § 2° que o calendário escolar deverá 
adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, 
a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o nú-
mero de horas letivas previsto em Lei; 
Considerando o art� 31 da LDB, que estabelece as bases de organiza-
ção da Educação Infantil, e a Resolução CNE nº 05/2009, que define as 
Diretrizes Curriculares para essa etapa de ensino;
Considerando o art� 32 da LDB, que estabelece, no § 4º, que “O ensino 
fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais”; 
Considerando a Resolução CME Nº 03/2020, que aprova o plano para 
implementação das atividades pedagógicas e aulas não presenciais du-
rante o período de suspensão das aulas, em virtude da pandemia do 
novo Coronavírus, na Rede Municipal de Ensino de Rio Branco;
Considerando o Parecer CME Rio Branco Nº 01/2020, que orienta as 
instituições educativas públicas e privadas que compõem o sistema Mu-
nicipal de Educação de Rio Branco-Acre a respeito da realização de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19;
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Considerando as orientações emitidas pelo Comitê Municipal de Enfren-
tamento e Monitoramento de Emergência para infecção humana pelo 
novo Coronavírus;
Considerando que o contexto de excepcionalidade imposta pela pande-
mia da Covid-19 inclui a imperiosa necessidade de evitar eventos que 
resultem em contaminação da doença e, como forma de zelar pela vida 
de todos os membros da comunidade escolar, provocou a suspensão 
das atividades escolares presenciais, ao mesmo tempo em que se im-
põe a necessidade de se manter ativo e operante o sistema educativo;
Considerando o Decreto Estadual nº 7�225, de 5 de novembro de 2020, 
com observância aos ANEXOS que estabelecem:
 I - Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais 
no contexto do novo Coronavírus;
 II - Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais 
em Creches e Escolas Infantis no contexto do novo Coronavírus;
III - Autodeclaração de Conformidade Sanitária; e
IV - Termo De Compromisso�
Considerando notória a importância do sistema especial de aulas não 
presenciais como fator contributivo para elevação dos níveis educacio-
nais das pessoas e da sociedade, sendo, portanto, o pilar das atividades 
educacionais para manutenção do ano letivo de 2021, ao tempo em que 
é adequado à prática do convívio social, RESOLVE: 
Art� 1º Orientar procedimentos complementares para o calendário escolar 
do ano letivo de 2021 devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), 
no âmbito da Educação Básica, nas unidades escolares da rede pública 
e privada do município de Rio Branco, como pilares de sustentação das 
atividades educacionais adequadas à prática do isolamento social�
Art� 2º A presente Resolução subsidiará as unidades educativas na ela-
boração de um Plano Emergencial de Continuidade Pedagógica para 
aprovação por este Conselho, visando obter, com a devida regularida-
de, ao final do ano letivo de 2021, o total de 800 (oitocentas) horas 
mínimas regulamentadas pelo art� 24, Inciso I, da LDB nº 9�394/1996, a 
serem integralizadas por ato deste Conselho�
Art� 3º Nos Planos Emergenciais de Continuidade Pedagógica deverão 
constar os seguintes aspectos: 
I - especificidade da clientela com destaque para o atendimento educa-
cional aos alunos da Educação Especial; 
II - indicação dos meios tecnológicos essenciais disponibilizados para 
todos os estudantes submetidos a essa forma de ensino não presencial, 
para que possam compreender e desenvolver as atividades mediadas 
ou não por tecnologias; 
III - informações sobre que ações pedagógicas e de controle sanitário 
serão utilizadas para garantir que todos os alunos e professores pos-
sam participar das atividades propostas; 
IV - objetivos de aprendizagem previstos na BNCC e no Currículo de 
Referência Único do Acre, com prevalência do domínio da leitura, da 
escrita e do desenvolvimento do raciocínio lógico; 
V - divulgação, mobilização e capacitação dos professores e dirigentes 
das escolas para o ordenamento das atividades pedagógicas remotas; 
VI - ações de divulgação e mobilização entre a escola e os pais e/ou 
responsáveis, utilizando os diversos recursos e canais de comunica-
ção, sensibilizando-os para a importância e o engajamento de todos nas 
ações do Plano Emergencial;
VII - controle, evidências e registro das atividades pedagógicas não pre-
senciais realizadas com os alunos e emissão de relatórios para fins de 
comprovação e autorização de composição da carga horária; 
VIII - controle de frequência; 
IX - replanejamento de atividades não presenciais para os alunos que 
não estão sendo alcançados pelos meios de comunicação; 
X - enquete aplicada aos pais e/ou responsáveis sobre o rendimento e grau 
de satisfação acerca do trabalho pedagógico desenvolvido pela escola; e
XI - oferta de curso de educação continuada aplicada aos professores 
para o manuseio das novas tecnologias�
Art� 4º No processo avaliativo deverão ser considerados os seguintes aspectos: 
I - diagnóstico para verificar o grau de aprendizagem dos alunos e sub-
sidiar o planejamento, inclusive, no retorno escolar, a fim de assegurar 
o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando o amplo processo 
de recuperação e possíveis reordenamentos de turmas, pelos níveis de 
aprendizagens; 
II - formativo, contínuo e cumulativo na efetivação do processo educativo; e
III - frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 
horas letivas, conforme art� 24, inciso VI, da LDB nº 9�394/1996; 
Art� 5º  Deverá ser reconhecida, face à excepcionalidade imposta pela pan-
demia da Covid-19, a competência do Comitê Estadual de Acompanha-
mento Especial da Covid - 19 (Decreto nº 5�465, de 16 de Março de 2020) 
e o Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência 
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID19) - CEME-CO-
VID19 (Decreto nº 361, de 2 de fevereiro de 2021), e demais autoridades 
sanitárias para deliberarem sobre o momento oportuno do retorno às aulas 
presenciais, desde que as escolas apresentem adequadamente o protoco-
lo sanitário devidamente aprovado pela vigilância sanitária�

Art� 6º  A etapa de Educação Infantil não tem a obrigatoriedade do cum-
primento das 800 (oitocentas) horas, excepcionalmente neste ano letivo 
de 2021, conforme determinação da Lei Federal nº 14�040, de 18 de 
agosto de 2020, garantindo-se, todavia, o acesso integral às atividades 
previstas como direitos dos alunos� 
Art� 7º O replanejamento curricular do ano letivo de 2021 considera os 
documentos curriculares vigentes para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental (Currículo de Referência Único do Acre) e a seleção dos 
objetivos de aprendizagem�
Art� 8º Excepcionalmente para o ano letivo de 2021, os resultados ob-
tidos nos processos avaliativos não serão considerados para fins de 
retenção do aluno, servindo de base para o planejamento do ano letivo 
de 2022, no que se refere à recuperação da aprendizagem e à retomada 
de objetivos de aprendizagem não alcançados/desenvolvidos� 
§ 1º Cada unidade escolar organizará momentos coletivos com a equipe 
pedagógica e docente, na semana subsequente ao término do bimestre, 
para monitorar e avaliar os resultados de aprendizagem e de participa-
ção/frequência dos estudantes, de modo a subsidiar as ações de recu-
peração da aprendizagem e intervenções� 
§ 2º A recuperação da aprendizagem dar-se-á ao longo do desenvol-
vimento dos objetivos de aprendizagem, incidindo sobre os resultados 
parciais e finais dos estudantes. 
Art� 9º O aluno que, no ano letivo de 2021, não manteve vínculo com a escola 
por meio do desenvolvimento das atividades não presenciais, seja em forma-
to digital ou impresso, esgotadas todas as ações previstas no plano de con-
tingência, será considerado desistente deste ano em que está matriculado�  
Art. 10.  Na expedição do histórico escolar, ao final do ano letivo de 
2021, deve constar: 
I - as informações legais da escola previstas na legislação vigente e 
normativas específicas da SEME;
II - o termo “promovido”, no lugar de aprovado, independentemente da 
nota ou conceito em cada disciplina, de forma excepcional; 
III – as notas/relatórios parciais para cada componente curricular;
IV – a frequência presencial ou remota;
V – a observação da legislação de referência que embasa a expedição 
de documentos; e
VI – outras informações que a instituição educativa julgar necessárias 
para compor o prontuário do aluno�
Art� 11�  A instituição educativa, ao receber histórico escolar de outra 
instituição, visando à matrícula do aluno, deverá verificar se constam:
I - as informações legais da instituição educativa previstas na legislação vigente; 
II – o termo “promovido”, independentemente da nota ou conceito em 
cada componente curricular;
III - as notas para cada componente curricular; ou
IV – o conceito do componente curricular, desde que seja indicado, em 
legenda, a equivalência entre o conceito e a nota: e
V – a legislação que amparou a “promoção”, independente da nota ou 
conceito em cada componente curricular�
Parágrafo único� Caso não conste na documentação do aluno as informações 
descritas acima, cabe ao diretor escolar entrar em contato com a instituição 
educativa de origem solicitando formalmente as adequações necessárias� 
Art� 12�  A instituição educativa, ao receber documento escolar de transfe-
rência ou históricos escolares de outra instituição fora do município, seve 
seguir, no que couber, os procedimentos descritos nesta Resolução� 
Art� 13� O calendário letivo de 2021 das instituições educativas da rede 
municipal seguirá os feriados constantes nas leis federais, estaduais e 
municipais, considerando as especificidades de cada instituição, respei-
tadas as orientações do sistema�
Art� 14� A equipe gestora da instituição educativa é responsável pela 
execução e pelo cumprimento do estabelecido no calendário escolar e 
nas orientações emitidas pela Secretaria Municipal de Educação�
Art� 15� O calendário especial do ano letivo de 2021, se necessário, poderá 
sofrer alteração ou adequação com base nas informações dos órgãos de saú-
de, após análise das equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação�
Art� 16�  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação� 
Registre-se,
Publique,
Cumpra-se�
Rio Branco – Acre, 10 de agosto de 2021�

Conselheira Ana Luce Galvão Moreira da Cruz
Presidente do CME Rio Branco
Aprovada em reunião do colegiado no dia 22 de julho de 2021�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 12 DE AGOSTO DE 2021
Regulamenta a Investigação Preliminar Sumária - IPS no âmbito do 
Sistema de Correição do Poder Executivo Municipal�


