27/02/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA 002/2019

Prorrogar o regime de horário corrido no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das
escolas da Rede Municipal de Ensino, e dá outras
providências.
O Secretário Municipal de Educação e Cultura, Francisco Edson do
Nascimento, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei
Municipal 851/2013 – Lei da Estrutura Municipal; e,
Considerando o disposto no Decreto 20/2018, pertinente à
necessidade de restringir despesas sem prejudicar os serviços de
competência municipal, em especial os essenciais.
Considerando que no período de matrículas escolares a demanda
pode ser suprida em horário contínuo, bem como as atividades de
limpeza e organização das escolas podem ser atendidas no período
especificado, sem prejuízo da qualidade da prestação dos serviços; e,
Considerando o adiamento do início das aulas do Ano Letivo 2019,
que será no dia 25 de fevereiro do ano em curso.
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, o regime de
horário corrido para atendimento das atividades interna e externa, a
ser cumprido das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 13h30min
(treze horas e trinta minutos).
Art. 2º - O horário corrido de que trata o art. 1º da presente Portaria,
deverá ser observado a partir do dia 02 de janeiro, estendendo-se ao
dia 15 de fevereiro de 2018.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Serra Caiada/RN, 08 de fevereiro de 2019.
FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
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