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PORTARIA Nº 05, de 23 de abril de 2020. 

 

 

REGULAMENTA, excepcionalmente, o teletrabalho no 
âmbito da Secretaria de Educação do Município de 
Diadema e dá outras providências. 

 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
DIADEMA, no uso e gozo de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO a decretação de estado da PANDEMIA 
MUNDIAL em razão do avanço do CORONAVIRUS 
(COVID 19); 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, com as alterações advindas 
da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e 
no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
bem como na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 
64.946, de 17 de abril de 2020, que prorroga a 
quarentena, no Estado de São Paulo, determinada no 
Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
até o dia 10 de maio de 2020; 

 
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 7.705, de 16 
de março de 2020, nº 7.708, de 18 de março de 2020,  nº 
7.709, de 18 de março de 2020, nº 7.715, de 24 de março 
de 2020 e nº 7.718, de 06 de abril de 2020, para a 
continuidade do enfrentamento da emergência e 
calamidade públicas decorrentes da pandemia provocada 
pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 
7.726, de 22 de abril de 2020, que prorroga a 
quarentena no Município de Diadema até o dia 10 de 
maio de 2020; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de complementação da 
Portaria SE nº 01/2020; 

 
CONSIDERANDO que o avanço tecnológico possibilita o 
trabalho remoto ou a distância; 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 
Telefone: 4072–7034/7038 

 
 

 

 

 
 
 

 
CONSIDERANDO as orientações da OMS e Ministério da 
Saúde para evitar aglomerações e lugares fechados, bem 
como o contato social e laboral; 

 
CONSIDERANDO a possibilidade de redução do risco 
de contágio e transmissão do vírus mediante adoção do 
teletrabalho; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - As medidas definidas na Portaria nº 01, de 19 de março de 2020 da Secretaria de 

Educação do Município de Diadema, ficam estendidas de 24 de abril de 2020 até o dia 10 

de maio de 2020, quando serão reavaliadas, ou a qualquer tempo, caso necessário. 

Art. 2º A Secretaria de Educação recomenda que as escolas particulares, de atendimento à 

educação infantil, realizem a mesma organização proposta para a rede municipal de ensino, 

que é a continuidade da suspensão de aulas, devendo a escola garantir o cumprimento de 

800 horas/ano letivo, para os alunos de 04 e 05 anos de idade. 

Art. 3º As escolas conveniadas com a Prefeitura Municipal de Diadema deverão manter a 

interrupção do atendimento, retomando as atividades juntamente com as escolas 

municipais da rede direta. 

Art. 4º Caberá ao Secretário de Educação analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre 

dúvidas e casos omissos.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 24 de abril de 2020. 

 

 

 

Carlos Augusto Manoel Vianna 

Secretário de Educação 


