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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 
EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 

00043/2019 
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de medicamentos e matérias 
médicos (insumos) para atendimento da demandas Judiciais 
manutenção das atividades da Secretarias de Saúde do 
Município de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2019.  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e:  
CT Nº 00040/2020 - 17.01.2020 até 31.12.2020 – 
TECNOCENTER MAERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ 06.948.769/0001-12 – R$ 2.747,00; 
CT Nº 00039/2020 - 17.01.2020 até 31.12.2020 – NNMED- 
DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CNPJ: 15.218.561/0001-39 - R$ 2.088,00; 

Itabaiana 21 de Janeiro de 2020. 
Lúcio Flávio Araújo Costa 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
00032/2019 

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de  Material de Limpeza para 
manutenção das Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Itabaiana. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019.  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e:  
CT Nº 00041/2020 - 20.01.2020 até 31.12.2020 – MAIOR 
CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS 
CIRURGICO EL CNPJ 23.708.247/0001-62 – R$ 45.288,95; 

Itabaiana 21 de Janeiro de 2020. 
Lúcio Flávio Araújo Costa 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
00014/2019 

 
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de Material Elétrico atender as 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Itabaiana. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2019.  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e:  
CT Nº 00004/2020 - 09.01.2020 até 31.12.2020 – CANAPU 
COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 08.449.096/0001-
81 – R$ 26.377,50; 

CT Nº 00005/2020 - 09.01.2020 até 31.12.2020 – DELVALLE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  CNPJ 37.227.550/0001-58 – 
R$ 53.743,95; 
CT Nº 00006/2020 - 09.01.2020 até 31.12.2020 – GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA CNPJ 18.995.457/0001-49 – R$ 
66.852,50; 
CT Nº 00007/2020 - 09.01.2020 até 31.12.2020 – JSA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 28.302.534/0001-91 – 
R$ 4.797,40; 

Itabaiana 21 de Janeiro de 2020. 
Lúcio Flávio Araújo Costa 

Prefeito 
 
Portaria SME Nº 01/2020                           
Itabaiana-PB, 20 de janeiro de 2020. 

 
Versa sobre as normas, 
procedimentos e cronograma para o 
início do ano letivo de 2020, 
realização de matrículas, 
movimentação de pessoal do 
Sistema Municipal de Ensino do 
município de Itabaiana-PB e dá 
outras providências. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições, considerando a necessidade de orientar o 
funcionamento inicial das Unidades de Ensino da Rede Pública 
Municipal da Paraíba para o ano de 2020, RESOLVE, 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção 
I 

Da Organização da Matrícula 
Art. 1 Ficam regulamentadas por esta Portaria, as normas, 
procedimentos e cronograma atinentes ao início do ano letivo de 
2020 que terá início nas Unidades de Ensino da Rede Pública de 
Ensino Municipal de Itabaiana a partir do dia 10 de fevereiro do 
mesmo ano, sendo reservado o período de 03 a 07 de fevereiro 
para a Formação Pedagógica. 

Subseção I 
Da Renovação de Matrícula 

Art. 2 Será garantida a matrícula para o ano letivo de 2020, ao 
estudante que renovar sua matrícula dentro do prazo 
estabelecido, na mesma Unidade de Ensino que cursou o ano 
letivo de 2019, desde que haja a série/ano subsequente. 
§ 1º A renovação da matrícula do estudante regularmente 
frequente até o final do ano letivo 2019, será realizada 
presencialmente na Unidade de Ensino em que o estudante 
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concluiu o ano letivo 2019, e se dará no período de 25 de 
novembro a 31 de janeiro de 2020. 
§ 2º A renovação da matrícula será efetivada apenas com a 
assinatura pelo responsável ou pelo estudante maior de 18 
(dezoito) anos na Ficha de Matrícula na Secretaria Escolar e 
entrega dos documentos necessários. 
§ 3º Caso não deseje permanecer na mesma Unidade de Ensino em 

2020, os pais, responsável legal ou o próprio estudante (se maior de 18 
anos), poderá solicitar a transferência na Unidade de Ensino de origem 
e deve realizar a matrícula em qualquer outra, munido da Declaração 
de Transferência emitida pela Unidade de Ensino após solicitação.  
§ 4º O Termo de Matrícula devidamente assinada pelo estudante 

(maior de 18 anos), seus pais ou responsável legal, deverá ser 
arquivada na pasta do estudante. 

Subseção II 
Da Matrícula nas Unidades de Ensino da Rede Estadual 

Art. 3 A Matrícula do estudante da Rede Pública Municipal de Ensino, 
será realizada presencialmente, por meio da Ficha de Matrícula 
disponível na Secretaria Escolar e se dará no período de 25 de 
novembro a 31 de janeiro de 2020. 
§ 1º Matrícula destina-se ao estudante que tem interesse em uma vaga 
para cursar o ano letivo de 2020 em uma das Unidades de Ensino da 
Rede Pública Municipal. 
§ 2º Para Matrícula, todos os campos da Ficha de Matrícula devem ser 
devidamente preenchidos pelo secretário ou responsável pela 
matrícula, informando os dados básicos do estudante e dos 
responsáveis, quando o estudante é menor de 18 (dezoito) anos e a 
entrega dos documentos necessários. 
§ 3º A matrícula será efetivada, somente após a entrega da 
documentação e confirmação da Unidade de ensino, em conformidade 
com a SME. 
Art. 4 O estudante de zona rural terá prioridade de matrícula no turno 
em que a Prefeitura Municipal disponibilizam transporte escolar. 

Seção II 
Da Organização das Turmas 

Art. 5 A Rede Pública Municipal de Ensino assegurará a oferta 
de vagas na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos 
Iniciais, Anos Finais e suas modalidades de ensino, conforme 
capacidade física, demanda identificada, localização geográfica 
e/ou legislação vigente, observando o planejamento da SME. 

Art. 6 O número de estudantes por turma deverá 
respeitar os limites estabelecidos por oferta de ensino, conforme 
definição da SME, observando-se à capacidade física de cada 
sala de aula. 

Seção III 
Da Documentação 

 Art. 7 No ato da Matrícula, o estudante (maior de 18 
anos) e pais ou responsável deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
I – Original e cópia do Histórico Escolar; 
II - Original e cópia da Cédula de Identidade ou Certidão de 
Registro Civil;  
III - Original e cópia do CPF (opcional); 
IV- Original e cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil) 
VI – Original e cópia do Cartão do SUS (opcional) 
V – Foto 3x4  

Art. 8 Cabe à Unidade de Ensino, preencher e atualizar 
todos os campos da ficha individual do aluno. 

CAPÍTULO II 
DAS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO 
Art. 9 As matrículas para as etapas e modalidades de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Normal e 
Educação de Jovens e Adultos estarão garantidas de acordo 
com as vagas nas Unidade de ensino para o ano letivo de 2020. 

CAPÍTULO III 
DO INÍCIO DO ANO LETIVO 

Seção I 
Do Início do Ano Letivo de 2020 

Art. 10 O ano letivo de 2020 terá início nas Unidades 
de Ensino da Rede Pública Municipal de Itabaiana a partir do dia 

10 de fevereiro do mesmo ano, sendo reservado o período de 
03 a 07 de fevereiro para a Formação Continuada. 
§1º A Unidade de Ensino que, por motivo de força maior, ficar 
impedida de iniciar o ano letivo na data estabelecida, deverá em 
comum acordo com a SME tomarem as providências cabíveis, 
inclusive no tocante à elaboração de calendário especial, a ser 
submetido à apreciação. 

Art. 11 Fica fixada a mesma data de 10 de fevereiro de 
2020 para o Dia da Acolhida, no qual a Unidade de Ensino 
promoverá a recepção aos estudantes. Para esta data, 
recomenda-se que os estabelecimentos da Rede Pública 
Municipal de Ensino organizem coletivamente atividades a fi m 
que os estudantes se sintam acolhidos e, assim, formem ou 
fortaleçam os laços afetivos com a Unidade de ensino, condição 
importante para que a aprendizagem aconteça. 
Parágrafo único. Recomenda-se que a Unidade de Ensino 
convide a comunidade para este dia, com o objetivo de acolher 
os estudantes. 

CAPÍTULO IV 
DA JORNADA DE TRABALHO 

Seção I 
Da Jornada de trabalho 

Art. 12 De acordo com o art. 19, da Lei Federal nº 
8.112 de 11 de dezembro de 1990, assim como o art. 19 da Lei 
Estadual nº 58 de 30 de dezembro de 2003 que versa sobre os 
servidores em cargos de comissão fica definido que: 
§1º Os profissionais nomeados para o corpo diretivo nos cargos 
de Diretor Escolar, Vice-Diretor Escolar e Secretário Escolas 
das unidades de ensino regulares, possuem jornadas de 
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas nos 
turnos de funcionamento da Unidade de Ensino. 

Art. 13 De acordo com a Lei 8.718 de 06 de dezembro 
de 2008, que altera a Lei 7.419 de 15 de outubro de 2003, a 
atual jornada básica de trabalho dos professores da rede 
estadual é de 30 (trinta) horas semanais, observando-se o que 
segue: 
I- A jornada de trabalho do professor, no exercício da docência 
nas escolas da rede estadual, terá a seguinte distribuição: 20 
(vinte) horas semanais em sala de aula, 05 (cinco) horas 
departamentais (planejamento na escola) e 05 (cinco) horas 
para atividades extraclasse, em horário de livre esolha, 
totalizando 30 (trinta) horas semanais; 
§ 1º As horas destinadas às atividades extraclasse englobarão 
as ações de elaboração e correção de atividades/avaliação, 
formação continuada em ambiente escolar ou fora deste, 
preparação de aula (atualização do diário de classe) e 
organização dos ambientes pedagógicos. 
§ 2º No tocante às horas departamentais, reservadas ao 
planejamento pedagógico, são de caráter obrigatório e o 
calendário de planejamento em conjunto das Unidades de 
Ensino fica sob responsabilidade da Diretoria de Ensino sob 
orientação da SME, de acordo com as disciplinas ministradas 
pelos professores e realizar o acompanhamento com entrega de 
relatórios a SME. 
 Art. 14 Os técnicos e servidores de apoio terão 
jornada semanal de 40 horas, distribuídas com as atividades 
letivas da sua respectiva Unidade de Ensino. 

SEÇÃO II 
Da Designação de Exercício 

Art. 15 Os profissionais que irão atuar na docência 
ou na área administrativa das Unidades de Ensino deverão após 
admissão em cargo efetivo, dirigir-se à SME para que sejam 
designados para o cumprimento das suas atribuições. 

Art. 16 Os profissionais que irão atuar na docência 
das Unidades de Ensino deverão após admissão em cargo de 
prestação de serviço, dirigir-se à SME para que sejam designados 
para o cumprimento das suas atribuições. 

SEÇÃO III 
Do Cumprimento da Função 



      A FOLHA | Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba                       Pág.3 

 
  
  Itabaiana-Paraíba, Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020 - Ano XCIII - Nº 10                    www.itabaiana.pb.gov.br 
 

 Art. 17 No caso de eventual falta do professor, a 
reposição de aula deverá acontecer, obrigatoriamente, em um 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do dia em que ocorreu a 
falta. 
§ 1º A reposição das aulas deverá ser monitorada pelo Diretor 
Escolar, que terá a responsabilidade de emitir documento 
comprovando a execução da mesma para efeito de solicitação 
de abono de faltas, por parte do professor. 
§ 2º Somente após a reposição das aulas, o professor poderá 

solicitar o abono das faltas perante a SME, observado o prazo 
previsto no caput deste artigo. 
 Art. 18 É vedado ao Diretor Escolar: 
I- Colocar pessoal para prestar serviço na Unidade de Ensino 
sem a prévia autorização da SME, por escrito, sob o risco de ser 
responsabilizado, inclusive financeiramente, pelo ato; 
II- O cancelamento de elevação ou diminuição de carga horária 
para efeito de contratação temporária de outro profissional. 
III - Emitir declaração de existência de vaga na Unidade de 
Ensino, para efeito de processo de remoção ou contratação. 

CAPÍTULO V 
DAS MOVIMENTAÇÕES DE PESSOAL 

Seção I 
Das Remoções 

 Art. 19 As remoções dos servidores serão efetuadas a 
pedido ou de ofício. 
 
§ 1º O prestador de serviço não poderá requerer remoção, já 
que foi contratado para atender a demanda temporária existente 
na Unidade de Ensino onde está em exercício. 
§ 2º Em casos excepcionais, de acordo com o planejamento de 
pessoal da SME, poderá ocorrer a remoção por interesse da 
Administração Pública. A Unidade de Ensino será informada 
pela SME, que deverá encaminhar o servidor para seguimento 
das ações cabíveis. 

Seção II 
Das Licenças 

Art. 20 Em caso de concessão de licenças ou 
prorrogação destas, a Unidade de Ensino deverá, sob pena de 
apuração e responsabilidade do servidor que der causa à 
omissão, comunicar à SME o afastamento dos servidores por 
Licença para Tratamento de Saúde, Licença-Maternidade, 
Licença Prêmio, Licença para Concorrer a Cargo Eletivo, e 
demais licenças previstas no art. 83 da Lei  8.112/90 do Regime 
Jurídico dos Sevidores Públicos Civis da União nº 58 de 30 de 
dezembro de 2003, devendo também informar o seu retorno às 
funções. 
I- Os Servidores com vínculo efetivo, ao se afastarem de suas 
atividades por Licença para Tratamento de Saúde, terão os 15 
(quinze) primeiros dias de licença remunerados pelo Município. 
Caso seja constatada a necessidade de prazo superior ao 
citado, o pagamento de tal benefício será concedido pelo RGPS 
(Regime Geral de Previdência Social); 
II- No tocante à Licença-Maternidade para Servidores Públicos 
Efetivos, Prestadores de Serviço e/ou Cargo Comissionados, tal 
concessão fica condicionada, obrigatoriamente, à emissão de 
laudo médico pela Junta Médica Oficial do Estado da Paraíba. 

Art. 21 Nos casos de afastamentos de sala de aula, 
advindos de licenças maternidade, para tratamento de saúde, 
por motivo de doença em pessoa da família, por atividades 
políticas, e demais licenças previstas no art. 83 do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos da União nº 8112/90, bem 
como por readaptação de função, por tempo determinado, a 
substituição do professor poderá ser feita obedecendo à 
seguinte prioridade: 
I- Professor da disciplina com carga horária disponível; 
II- Professor com disponibilidade para jornada diferenciada, para 
o qual deve ser informada a SME. 

Art. 22 A Unidade de Ensino deverá informar à SME a 
função dos professores efetivos que estão em exercício fora de 

sala de aula, de modo a possibilitar os registros atualizados em 
ficha funcional do servidor. 
Parágrafo único. Nenhum professor deverá ficar fora de sala de 
aula, salvo nos casos previstos em lei, devidamente 
homologados e comprovados. 

Seção IV 
Da aposentadoria 

Art. 23 Para requisitar a aposentadoria, o professor 
deverá solicitar, no setor de Protocolo da PMI, a certidão do 
tempo de efetivo exercício em sala de aula. 

CAPÍTULO XI 
DOS QUADROS DE TURMA E DE PROFISSIONAIS 

Seção I 
Do Quadro Demonstrativo de Turmas 

 Art. 24 Por meio da SME, em comum acordo com o 
Gestor Escolar, a partir do dia 21 de janeiro de 2020, serão 
elaborados os Quadros Demonstrativo de Turmas – QDT da 
rede estadual de ensino, considerando as orientações 
disponibilizadas pela SME. 

Seção II 
Do Quadro de Pessoal 

 Art. 25 O quadro de pessoal da Unidade de Ensino 
é formado pelo corpo diretivo escolar, professores, técnicos e 
pessoal de apoio, sendo criado pelo SME em comum acordo 
com a Gestão Escolar. 
§1º A atribuição de carga horária, por disciplina, para 
professores deverá obedecer à seguinte prioridade: 
I- Professor efetivo, por disciplina de nomeação, por habilitação 
e por tempo de ingresso na rede municipal de ensino; 
II- Professor temporário, por contratação e tempo de serviço na 
rede municipal de ensino. 
 Art. 26 Parágrafo único. Quando a Unidade de 
Ensino possuir professor sem habilitação para o exercício da 
função, este deverá dirigir-se à SME para solicitar a autorização 
temporária, que poderá ser concedida ou não, pelo prazo de 02 
(dois) anos, permitida apenas uma renovação por igual período, 
conforme critérios estabelecidos para SME. 
 Art. 27 A jornada básica de trabalho dos 
profissionais da SME deve ser respeitada conforme as 
respectivas normatizações existentes e o art. 17 desta Portaria. 
 Art. 28 Nas Unidade de Ensino do Ensino Médio 
Normal compartilhadas com o Ensino Fundamental, a carga 
horária do professor poderá ser distribuída no Ensino Médio 
Normal e/ou no Ensino Fundamental (Anos Finais). 
Parágrafo único. Havendo necessidade de complementação, 
distribuir-se-á a carga horária do professor do Ensino Médio 
preferencialmente com turmas do 9° ano do Ensino 
Fundamental. 
§1º A SME irá validar os QDPs até o dia 31 de janeiro de 2020 
para início efetivo do ano letivo de 2020. 
§2º Serão observadas e validadas pela SME as situações 
adversas ocorridas, ficando entendido como validação as 
análises e as possíveis retificações indicadas pela SME. 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 29 A Unidade de ensino deverá garantir a 
efetivação da matrícula e outros procedimentos correlatos, bem 
como exigir a apresentação da documentação, inserir as 
informações nas fichas individuais, mantendo a base de dados 
sempre atualizada, de forma a garantir que os dados cadastrais 
dos estudantes sejam precisos e fidedignos. 
 Art. 30 O estudante só poderá ter acesso à sala de 
aula quando estiver devidamente matriculado na Unidade de 
Ensino. 

Art. 31 O estudante terá a sua matrícula cancelada 
durante o ano letivo, nos seguintes casos: I - por requerimento 
do interessado ou do seu responsável legal; 
II - por determinação superior, conforme legislação específi ca 
aplicável a cada caso; 
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Parágrafo único - Ocorrendo o retorno do estudante à Unidade 
de ensino da Rede Municipal, e existindo vaga, esta fi cará 
autorizada a realizar uma nova matrícula. 

Art. 32 O horário de funcionamento das Unidade de 
Ensino corresponderá aos turnos das suas atividades letivas e 
estará compreendido no período das 07 às 22:30 horas. 

Art. 33 Durante os períodos de recesso escolar, a 
exemplo do junino, o administrativo da Unidade de Ensino 
deverá estar presente nos seus turnos de funcionamento. 

Art. 34 As Unidades de Ensino deverão afixar, em local 
visível, quadro detalhado de pessoal que atua na Unidade de 
ensino, informando os horários de trabalho do Diretor escolar, 
Vice-Diretor escolar (es), Secretário Escolar, Professores, 
Técnicos e Pessoal de Apoio e enviar o referido documento a 
SME, que caberá o monitoramento do quadro. 

Art. 35 A Unidade de Ensino deverá conferir ampla 
divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas eventuais 
alterações, afixando-os em local de fácil acesso e visibilidade na 
Unidade de ensino, possibilitando o acompanhamento do seu 
efetivo cumprimento por toda a Comunidade Escolar. 

Art. 36 A inobservância e o descumprimento da presente 
Portaria poderão ensejar a abertura de procedimento 
administrativo disciplinar, cabível para apuração de 
responsabilidades. 

Art. 37 Os casos omissos serão dirimidos pela 
Secretaria Municipal da Educação. 
 Art. 38 Esta portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.   
 

Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana-PB, em 20 de 
janeiro de 2020. 

 
Neide Maria de Souza Morais 

Secretária Municipal de Educação 
 
 


