
PREFEITURA MUNICIPAL DA 

SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDU 

PORTARIA N Nº 007 /2020 

Adota medidas excepcionais para o 

Processo de Progressão Funcional do 

Magistério da Secretaria Municipal de 

Educação da Serra/ES, em virtude da 

pandemia de doença infecciosa virai e 

respiratória - Covid - 19. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais. 

CONSIDERANDO: 

O Decreto Estadual nº 4593 de 13 de março de 2020, que declara o Estado de 

Emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo; 

O Decreto Municipal nº 5884/2020 de 17 de março de 2020, que declara situação de 

Emergência de Saúde Pública no Município da Serra/ES, em razão de pandemia de 

doença infecciosa virai e respiratória COVID - 19; 

O Decreto nº 5925/2020 de 20. de março de 2020 que estabelece o teletrabalho 

como medida preventiva de caráter temporário para redução dos riscos de 

disseminação do Coronavírus - Covid 19; 

O Decreto Municipal nº 5941/2020 de 01 de abril de 2020 que declara o estado de 

calamidade pública no município da Serra; 

As Portarias nº 005 de 18 de março de 2020 e nº 006 de 03 de abril de 2020, que 

adota medidas emergenciais para o funcionamento da Rede Municipal de Ensino da 

Serra/ES. 

Resolve autorizar excepcionalmente no ano de 2020: 

Art. 1° As Unidades de Ensino e os Setores do Órgão Central da Secretaria 

Municipal de Educação da Serra/ES, se houver necessidade; poderão realizar 

estudos não presenciais, estes deverão compor no máximo 50% da carga horária 

total de estudos previstos para o ano. 

§ 1º - O colegiado de avaliação do desempenho das Unidades de Ensino 

deverão organizar, registrar e acompanhar os estudos na modalidade 

supracitada. 

Rua Alpheu Correa Pimentel, 140, Centro - Serra - ES. Tel. : 3251-9335 . 



l 

PREFEITURA MUNICIPAL DA 

SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDU 

§ 2º - O colegiado de avaliação do desempenho do Órgão Central juntamente 

com os participantes dos grupos de estudo deverão organizar, registrar e 

acompanhar os estudos na modalidade supracitada. 

Art. 2º A avaliação de fatores que ocorre 2 (duas) vezes por ano, ocorrerá somente 

1 (uma) vez no segundo semestre de 2020, se for possível. 

Parágrafo Único - No campo destinado ao registro do semestre em 2020, 

registra-se Portaria ... 
O colegiado de avaliação do desempenho será responsável em estabelecer a 

média aritmética no anexo IV da Portaria 001/201 O de cada servidor. 

Art. 3° Os casos omissos serão dirimidos pelos servidores que atuam no setor da 

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério/SEDU - Serra/ES. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria Municipal de Educação da Serra, em 3 de abril de 2020. 

GELSON SI ..,ui,n.alUILHO 

SECRETÁRIO· ,UNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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