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Of. CME/PoA n.º 65/2020                           Porto Alegre, 10 de novembro de 2020.  

 

Assunto: solicita representação contra Instrução Normativa n.º 10/2020 da 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED) 

 

Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça: 

 

A direção do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre – 

CME/POA com base nas competências conferidas pela Lei n.º 8.198/1998, que 

Cria o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre, solicita o acolhimento, pelo 

Ministério Público/RS – Procuradoria de Justiça da Educação, de representação 

contra a Instrução Normativa n.º 10/2020, expedida pela SMED, publicada no 

Diário Oficial de Porto Alegre (DOPA) em 06 de novembro de 2020, considerando 

a justificativa que segue. 

O ano letivo de 2020 e seu respectivo calendário escolar foi suspenso 

pelas medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19, qual seja, o 

distanciamento social e suspensão das atividades presenciais.  

A seguir, os órgãos competentes expediram normativas excepcionais, 

buscando orientar, em condições especiais, o decurso do ano letivo e calendário 

escolar 2020. Neste sentido, foi exarada a Medida Provisória 934/2020, a qual se 

consolidou na Lei n.º 14.040/2020. O Conselho Nacional de Educação (CNE), por 

sua vez, através de seu Conselho Pleno (CP) emitiu os Pareceres CNE/CP n.º 

5/2020, 11/2020 e 15/2020.  Tais normativas remetem ao Sistemas de Ensino a 

competência para regulamentar as orientações de reorganização excepcional do 

calendário escolar 2020, com base na legislação nacional.  

 
 
À Sua Excelência, Senhora 
DANIELLE BOLZAN TEIXEIRA 
Promotora de Justiça  
Ministério Público - Promotoria de Justiça da Educação 
NESTA CAPITAL  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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O CME/POA, com base no Art. 9.º da lei 8.198/1998, exercendo sua função 

como órgão normativo do SME, exarou sobre o tema o Parecer CME/POA n.º 

3/2020, que  “Orienta as escolas integrantes do Sistema Municipal de Ensino de 

Porto Alegre sobre a reorganização do calendário escolar 2020, considerando a 

excepcionalidade causada pela pandemia da Covid-19”; o Parecer CME/POA n.º 

8/2020, que “Manifesta-se sobre a determinação da Secretaria Municipal de 

Educação de Porto Alegre (SMED) às escolas da rede municipal de ensino de 

utilização da plataforma Córtex para o  ensino não presencial no período da 

pandemia Covid-19. Determina providências”; e o Parecer CME/POA n.º 10/2020, 

que “Manifesta-se sobre o planejamento e organização do retorno às atividades 

escolares presenciais, suspensas em função das ações de enfrentamento à 

pandemia do Covid-19. Encaminha relatório do Grupo de Trabalho CME/POA e 

determina providências”.  Estes três pareceres foram aprovados em reunião 

plenária por unanimidade, com a presença e voto favorável das conselheiras 

representantes do Executivo Municipal.  

Por oportuno se ressalta que o CME/POA buscou interlocução com as 

entidades e instituições educacionais por meio de consultas via formulário online, 

na elaboração de todos os pareceres citados, bem como solicitou posicionamento 

da SMED a ser considerado em todos eles. Também organizou um grupo de 

trabalho para estudo e discussão do retorno escolar, promovendo atividades de 

interlocução com as instituições integrantes do SME e afins.  

As escolas da rede municipal de ensino encaminharam ao CME/POA, em 7 

de outubro de 2020, através de despacho no processo n.º 20.0.000088398-1, 

constante do Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre (SEI-PMPA), assinado por quarenta e sete escolas pertencentes à rede 

municipal de ensino, solicitação de revisão do item 6.3 do parecer CME/POA n.º 

3/2020, o qual trata do montante de carga horária não presencial a ser computada 

para a composição do ano letivo 2020, definida no referido item em 200 horas.  

Foi constituída no CME comissão especial para revisão da matéria, a ser 

reorientada em novo parecer, com a participação de duas conselheiras 

representantes do Executivo Municipal. As relatoras apresentaram uma minuta à 

Comissão em 26 de outubro, para ser analisada e sofrer sugestões de alteração 

até a reunião agendada para 3 de novembro, portanto, cinco dias úteis. Na 

reunião de 3 de novembro, as representantes do Executivo municipal não 

apresentaram contrariedade à minuta e se retiraram antes da votação.  
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A minuta foi discutida, alterada e aprovada na comissão e encaminhada à 

reunião plenária do dia 5 de novembro, quando havia como primeiro ponto de 

pauta um parecer de renovação de autorização de funcionamento, de relatoria de 

uma das conselheiras representantes do Executivo Municipal, que após a 

apresentação, análise e aprovação retirou-se da plenária, em manobra para 

derrubada do quórum, evidenciada a seguir.  

O parecer CME/POA n.° 13/2020, aprovado na comissão especial, buscou 

contemplar a articulação com as demais escolas, da rede pública estadual e 

privadas, propondo o aproveitamento de todas as horas remotas disponibilizadas 

pela escola e o término do ano letivo em 22 de janeiro de 2020, indicando que as 

escolas que não conseguirem alcançar as 800horas, possam promover um 

continuum 2020/2021, conforme prevê a legislação. 

Como o quórum foi garantido mesmo com a ausência das três 

representantes do Executivo, a conselheira que havia participado como relatora 

do parecer anterior retornou, solicitando vistas ao Parecer n.º 13, que havia sido 

apresentado em plenária. No mesmo dia, foi divulgada no DOPA a Instrução 

Normativa n.º 10/2020, a qual extrapola a sua função de orientar a forma de 

aplicação das normativas, apresentando orientações que colidem com os 

pareceres do CME/POA, desconsiderando as normativas exaradas pelo órgão 

normatizador do SME. 

Além de ignorar as normativas do CME e exacerbar suas competências, 

cabe projetar os prejuízos e a inviabilidade de consecução das orientações 

previstas na instrução normativa da SMED: 

- ao prever 400 horas presenciais, no mínimo, e exigir que as atividades remotas 

a serem consideradas estejam todas registradas na plataforma Córtex, 

tardiamente disponibilizada pela SMED, e definindo que “o prazo para registro e 

validação das atividades remotas realizadas entre a obtenção de 100% de 

conexão e a retomada das aulas é 30/11/2020” (conforme documento 

orientador que acompanha a Instrução Normativa), a SMED praticamente 

inviabiliza o cômputo significativo de carga horária remota, que não foi 

possibilitada desde a suspensão das aulas por omissão da própria Prefeitura;  

- como as 800h são exigidas para todas as turmas e todos os estudantes, 

considerando que a escola deve funcionar 4h por turno, com escala de entrada, e 

considerando que as medidas dos protocolos sanitários impedem a presença da 

totalidade dos estudantes de forma concomitante, o alcance de 800 h para todas 
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as turmas e estudantes demandará a extensão do ano letivo 2020 por um período 

significativo do ano de 2021, em total descompasso com as escolas privadas e 

com as escolas da rede estadual de ensino, o que acarretará prejuízo ainda mais 

grave aos estudantes, em especial aos do nono ano do ensino fundamental e do 

último ano do ensino médio, bem como prejuízo nos processos de transferências 

entre as escolas do território; 

- as orientações impostas às escolas municipais, sem nenhum processo de 

diálogo com as comunidades e conselhos escolares, desconsideram os 

obstáculos que provavelmente seguirão no ano de 2021, considerando as 

previsões de continuidade da pandemia; e vêm em prejuízo dos estudantes da 

rede municipal de ensino, na relação com outras escolas do território, 

responsabilizando as comunidades escolares pela falta de ação da SMED no que 

diz respeito à disponibilização de recursos que viabilizassem as atividades não 

presenciais e a garantia das condições necessárias referentes à segurança 

sanitária.  

 Os exemplos citados anteriormente apenas ilustram os inúmeros prejuízos 

que serão acarretados à vida escolar dos estudantes, somados à falta de ações 

efetivas da SMED na garantia do direito à educação através de disponibilização 

do acesso às atividades remotas. Denota igualmente a desconsideração às 

iniciativas promovidas pelas escolas, desde o primeiro dia de suspensão das 

aulas presenciais, na garantia de manutenção de vínculos com as famílias e com 

o conhecimento escolar.  

 Por fim, resta dúvida se estão garantidas as condições sanitárias previstas 

no próprio decreto municipal, DECRETO Nº 20.747, DE 1º OUTUBRO DE 2020. 

Institui os protocolos sanitários para o retorno às atividades de ensino e 

altera o caput e o § 3º do art. 42 e inclui o parágrafo único no art. 40 e o § 4º no 

art. 42 do Decreto nº 20.625, de 23 de junho de 2020: 

 
[...] 
Art. 2º O plano de contingência e os protocolos sanitários deverão ser 
implementados por todas as instituições de ensino como condição de 
funcionamento regular.  
Parágrafo único. Compete às instituições a execução, o monitoramento 
e o controle do plano de contingência e dos protocolos sanitários.  
[...] 
Art. 4º As escolas deverão preencher a autodeclaração de 
regularidade sanitária como condição de funcionamento presencial 
regular, conforme Decreto Estadual.  
Parágrafo único. Nas escolas públicas, caso não seja efetivado o 
preenchimento da autodeclaração de regularidade sanitária pela direção 
dessas, a mantenedora poderá preencher a declaração diretamente, 
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atestando estarem preenchidos os requisitos sanitários, podendo buscar 
subsídios na respectiva secretaria de saúde para avaliações das 
condições sanitárias. (grifos nossos) 
 
 

Na análise do referido decreto, se observa a responsabilização todas das 

instituições pela segurança sanitária; não obstante, caso alguma escola não se 

considere em regularidade sanitária, a SMED pode fazer, à revelia da instituição 

essa declaração. No entanto, não há previsão de vistoria ou atestado de órgão 

técnico que garanta as reais condições sanitárias, estabelecendo uma situação de 

instabilidade e insegurança, na qual o direito à vida e à educação estão em risco, 

como já se evidencia pelas várias ocorrências de contágios nas escolas da rede 

municipal de ensino, ainda que poucas tenham retornado, seja pela falta de 

condições, seja pelo receio das comunidades escolares em enviar os alunos para 

as escolas, neste cenário de insegurança.  

A partir do exposto, a direção do CME/POA roga a intervenção do 

Ministério Público na garantia dos referidos direitos.  

 
Respeitosamente. 

Isabel Letícia Pedroso de Medeiros 

Presidenta do CME/POA 
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