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DECRETO

DECRETO N° 2109/2021

ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 

PARA ADEQUAÇÃO AO PADRÃO 

MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTE-

MA ÚNICO E INTEGRADO DE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

CONTROLE — SIAFIC, NOS TERMOS 

DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 

18, DO DECRETO FEDERAL N.° 10.540, 

DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah 

Alexandra Neves, no uso das 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 

n.° 10.540, de 5 de novembro de 

2020, que “Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira 

e Controle” (SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto 

Federal n.° 10.540/2020 estabelece a 

obrigatoriedade da utilização, pelo 

ente federativo, de sistema único 

informatizado, com base de dados 

compartilhada entre seus usuários;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido para o 

Município de Paraíba do Sul, o Plano 

de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 

2021-2024
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ESTADO: RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL  
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 

TIPO  ITEM AÇÃO  QUANDO  
INÍCIO FIM  

AN
TE

CE
DE

N
TE

S 

1 Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros 
necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. maio-21 julho-21 

2 Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações 
necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema. maio-21 agosto-21 

3 
Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação 
do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e 
Tribunais de Contas. 

maio-21 dezembro-21 

4 
Dotar orçamentariamente (LDO e LOA  de 2022), as ações 
(projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do 
SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. 

maio-21 agosto-21 

5 
Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de 
insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto 
do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes. 

maio-21 dezembro-21 

UN
ID

AD
E 

E 
IN

TE
GR

AÇ
ÃO

  

6 Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes 
tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc . janeiro-22 dezembro-22 

7 Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é 
compartilhada entre os seus usuários.  julho-22 dezembro-22 

8 Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração 
de dados e de informações de maneira centralizada. julho-22 dezembro-22 

9 Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. julho-22 dezembro-22 

10 Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a 
administração orçamentária, financeira e patrimonial.  julho-22 dezembro-22 

11 Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. novembro-22 dezembro-22 

TE
CN

OL
OG

IA
  

12 Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, 
importação e exportação de dados; novembro-22 dezembro-22 

13 
Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a 
Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade 
das Informações. 

julho-22 dezembro-22 

14 
Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e 
Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos 
registros; 

julho-22 dezembro-22 

15 

Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por 
segregação de funções, para controle ou consulta e também de 
acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com 
CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível) 

julho-22 dezembro-22 

16 

Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado 
por autorização de superiores do administrador do SIAFIC 
mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja 
realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital 

julho-22 dezembro-22 

17 

Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar 
Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a 
identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso 
restrito à usuários permitidos 

julho-22 dezembro-22 
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Executivo, utilizada pelos Poderes 
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demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 
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caput deste artigo. 
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na data de sua publicação, revoga-
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Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.
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 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 

2021-2024
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18 

Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os 
direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou 
patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas 
orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação 
patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle 
de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, 
Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. 
demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, 
orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações 
intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos 
legalmente vinculados 

julho-22 dezembro-22 

19 Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup  julho-22 dezembro-22 

TR
AN

SP
AR

ÊN
CI

A 

20 
Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a 
execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que 
possibilite amplo acesso público. 

julho-22 dezembro-22 

21 
Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e 
pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO 
DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil. 

julho-22 dezembro-22 

22 Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC 
observam as questões de acessibilidade julho-22 dezembro-22 

23 Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) julho-22 dezembro-22 

24 

Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio 
eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA 
I. execução 
II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade 
orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, 
do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o 
gasto. 
III. desembolsos independentes da execução orçamentária 
IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou 
CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários 
V. convênios realizados, com o número do processo 
correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do 
convenente, o objeto e o valor 
VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número 
do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o 
caso 
b- RECEITA : 
I. previsão na LOA 
II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal 
III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários 
IV. recolhimento 
V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da 
receita e da fonte de recursos 

julho-22 dezembro-22 

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
CO

N
TÁ

BE
IS

  

25 
Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos 
atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da 
entidade. 

julho-22 dezembro-22 

26 Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, 
observada a tempestividade necessária.  julho-22 dezembro-22 

27 Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas 
dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais. julho-22 dezembro-22 
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28 

Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais 
demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no 
Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no 
Plano de Contas Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma 
individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e 
dos órgãos de controle interno e externo. 

julho-22 dezembro-22 

29 
Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma 
analítica e reflete a transação com base em documentação de 
suporte. 

julho-22 dezembro-22 

30 

Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da 
transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da 
transação- com referência à documentação de suporte, de forma 
descritiva ou por meio do uso de código de histórico 
padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos 
registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento 
contábil. 

julho-22 dezembro-22 

31 Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por 
centros de custos. julho-22 dezembro-22 

32 

Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na 
exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data 
do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das 
bases de dados do Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema 
que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao 
fato contábil ocorrido. 

julho-22 dezembro-22 

PR
AZ

OS
 E

 IN
TE

GR
ID

AD
E 33 Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês 

anterior. setembro-22 dezembro-22 

34 
Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão 
Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e 
cancelamento de Restos a Pagar). 

setembro-22 dezembro-22 

35 Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos 
Balanços e outras informações com periodicidade Anual. setembro-22 dezembro-22 

36 Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o 
balancete encerrado. setembro-22 dezembro-22 
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atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 

n.° 10.540, de 5 de novembro de 

2020, que “Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira 

e Controle” (SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto 

Federal n.° 10.540/2020 estabelece a 

obrigatoriedade da utilização, pelo 

ente federativo, de sistema único 

informatizado, com base de dados 

compartilhada entre seus usuários;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido para o 

Município de Paraíba do Sul, o Plano 

de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 
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Município de Paraíba do Sul ao Siste-
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Orçamentária, Administração Finan-
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mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
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 Paraíba do Sul 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ATO DO SECRETÁRIO  

RESOLUÇÃO SME Nº  02 , DE 14 DE MAIO DE 2021 
 

Regulamenta o retorno das aulas presenciais 
nas Unidades Escolares na Rede Pública 
Municipal de  Ensino e dá outras providências 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, 
 
CONSIDERANDO as orientações emanadas do Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio dos 
Pareceres números 05/2020, 09/2020 e 11/2020; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, e altera a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre os serviços 
classificados como essenciais; 
 
CONSIDERANDO que, no distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, os recursos 
tecnológicos de informação e comunicação e os materiais didáticos são grandes aliados para garantir o 
cumprimento da programação curricular;  
 
CONSIDERANDO o alerta da Organização das Nações Unidas - ONU, Fundo das Nações Unidas para 
Infância - UNICEF, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, e 
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS, sugerindo que o retorno dos estudantes às escolas e 
instituições de ensino, com o máximo de segurança, precisa ser encarado como prioridade; e 
 
CONSIDERANDO o decreto nº. 45.576/2001 que reconhece a educação como serviço essencial no estado 
do Rio de Janeiro. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A retomada das aulas presenciais no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino observará as 
disposições desta Resolução. 
 
Art. 2º Para dar início à retomada das aulas presenciais, a Unidade Escolar deverá atender às condições do 
Protocolo de Retomada às atividades Presenciais (Protocolo Sanitário de Prevenção à Covid-19) para as 
Unidades Escolares e Creches integrantes do Sistema Municipal de Ensino. 
 
§ 1º Será considerada apta ao retorno das aulas presenciais a Unidade Escolar que estiver adequada aos 
itens do checklist sobre insumos e instalações, constante do Anexo I desta Resolução, além de atender às 
diretrizes do Protocolo Sanitário. 
 
Art. 3º O retorno das aulas presenciais nas Unidades Escolares que estiverem aptas, de acordo com o 
estabelecido no Artigo 2º desta Resolução, dar-se-á por fases, da seguinte forma: 
 

I- Fase 1: Pré-escola - 1º, 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental – 6º e 9º Ano do Ensino Fundamental e 
Fase I a V da Educação de Jovens e Adultos, a partir de 31 de maio de 2021; 
II- Fase 2: 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental, 7º e 8º Ano do Ensino Fundamental e Fase VI a IX da 
Educação de Jovens e Adultos, a partir de 14 de junho de 2021; 

    III- Fase 3: Creche I, II e III, Estudantes público alvo da Educação Especial, a partir de 28 de junho de 
2021. 
 
§ 1º Se o retorno das aulas presenciais da Unidade Escolar começar após a data inicial de cada fase, a 
Unidade Escolar deverá evitar o retorno de mais de quatro grupamentos permitidos no mesmo dia. 
 

RESOLUÇÃO
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atribuições legais, 
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mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-
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de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 
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das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
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 Paraíba do Sul 
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§ 2º O faseamento estipulado neste artigo poderá ser alterado de acordo com os índices de contaminação e 
com o progresso da imunização contra a Covid-19, sem prejuízo de outros critérios epidemiológicos que 
garantam a retomada segura e gradual das aulas presenciais. 
 
§ 3º As unidades escolares e creches só podem retornar às aulas presenciais atendidas todos os critérios 
do Protocolo de Retomada às aulas presenciais. Assim, o retorno de cada unidade, poderá ocorrer em 
datas diferentes. 
 
Art. 4º Além de cumprir as medidas estipuladas pelo Protocolo de Retomada às atividades Presenciais 
(Protocolo Sanitário de Prevenção à Covid-19)  para as Unidades Escolares e Creches integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino, as Unidades Escolares deverão respeitar ainda os limites máximos de 
capacidade de atendimento estipulados no Protocolo de Retomada às aulas presencias para o 
funcionamento de estabelecimentos, de acordo com a Avaliação de Risco, divulgada semanalmente no 
Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 5º Caberá à família responsável pelo estudante fazer a escolha quanto ao retorno às aulas presenciais, 
quando estes forem menores de 18 anos. 
 
§ 1º O estudante com maioridade civil ou emancipado será consultado diretamente quanto ao retorno às 
aulas presenciais. 
 
§ 2º Caberá à Unidade Escolar conduzir a consulta junto às famílias e estudantes maiores de idade, a partir 
de um questionário online e/ou físico elaborado pelo Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica. 
O questionário terá a descrição das condições de retorno presencial e a informação de que a opção 
manter-se-á por um período de um mês, quando haverá nova consulta.  
 
Art. 6º Os estudantes que não retornarem ao ensino presencial terão garantidos o Ensino Remoto 
conforme preconizado no Plano de Gestão 2021 da Secretaria Municipal de Educação (Seduc). 
 
Parágrafo único. Para os estudantes citados no caput deste artigo, as atividades remotas dos componentes 
curriculares constantes do Anexo II desta Resolução será oferecida de forma majoritariamente assíncrona. 
 
Art. 7º Caso a demanda pelo retorno presencial de cada turma supere a capacidade da sala de aula 
considerando o distanciamento de 1,0m a 1,5m entre os estudantes, a Unidade Escolar deverá adotar o 
revezamento semanal de grupos de estudantes por turma, alternando momentos presenciais e não 
presenciais. 
 
§ 1º Caso as Unidades Escolares de turno único tenham demanda de retorno presencial maior que a 
capacidade diária de atendimento, elas deverão atender aos grupos em dois horários diários diferentes. 
 
§ 2º O revezamento de que trata o caput deste Artigo seguirá os modelos constantes no Anexo III desta 
Resolução. 
 
§ 3º Caso haja a necessidade da realização do revezamento citado no caput, o professor da turma deverá 
considerar no seu planejamento tanto os grupos de estudantes atendidos presencial quanto remotamente, 
de modo a cumprir o previsto no Plano de Gestão 2021 da Secretaria Municipal de Educação (Seduc). 
 
Art. 8º Enquanto durar o Ensino Híbrido a carga horária semanal docente será distribuída da seguinte 
forma: 
 
Docentes da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e das Fases I a V da EJA– 15h de 
atividades presenciais, 3h de atividade remota semanal de interação com os estudantes que estão no 
ensino exclusivamente remoto e 7h para planejamento, produção, correção de Cadernos de Atividades e 
participação em reuniões, cursos e conselhos de classe. 
 
Docentes dos Anos Finais do Ensino Fundamental II e das Fases VI a IX da EJA – 16 tempos de 40 min em 
atividade presencial acrescidos de 2h e 20min. de atividade remota semanal de interação com os 
estudantes que estão no ensino exclusivamente remoto e 4h para planejamento, produção, correção de 
Cadernos de Atividades e participação em reuniões, cursos e conselhos de classe. 
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18, DO DECRETO FEDERAL N.° 10.540, 

DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah 

Alexandra Neves, no uso das 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 

n.° 10.540, de 5 de novembro de 

2020, que “Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira 

e Controle” (SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto 

Federal n.° 10.540/2020 estabelece a 

obrigatoriedade da utilização, pelo 

ente federativo, de sistema único 

informatizado, com base de dados 

compartilhada entre seus usuários;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido para o 

Município de Paraíba do Sul, o Plano 

de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 

2021-2024

Docente das Salas de Recursos Multifuncionais – 20h para atendimento individualizado ou com grupos de 
até três estudantes e 5h para planejamento, atendimento às famílias e auxílio aos demais professores nas 
flexibilizações curriculares. 
 
§ 1º Enquanto durar o ensino híbrido os docentes da rede municipal contarão com carga horária 
diferenciada para atender de forma presencial e online os estudantes das suas turmas. 
 
§ 2º Os profissionais da educação pertencentes a grupos de risco, precisam apresentar atestado médico 
que comprove sua situação bem como indicação do profissional que o acompanha a necessidade do seu 
não retorno às atividades presenciais.  
 
 § 3º Esses profissionais devem passar por perícia médica para determinação de sua permanência em 
atividades exclusivamente remotas até ser vacinado. 
 
Art. 9º Os docentes que se encontram no grupo de risco e, estiverem realizando teletrabalho deverão 
exercer atividades como: 
 
I - Acompanhamento remoto de estudantes; 
II - Transmissão de aulas por meio do whatsapp, google meet e plataforma elaborada pela escola; 
III- Produção e correção de atividades a serem enviadas para os estudantes; 
IV- Orientações para as famílias dos estudantes;  
V- Demais atividades compatíveis com o teletrabalho. 

 
Art. 10 O horário de funcionamento das Unidades Escolares que retornarem ao ensino presencial será das 
07:00 às 17:00. Havendo ensino noturno, a Unidade Escolar funcionará até às 22:00.  
 
§ 1º Para fins de cumprimento do Protocolo Sanitário os horários de entrada, saída e intervalo dos 
estudantes deverão ocorrer de forma escalonada. 
 
§ 2º Durante a permanência do estudante na Unidade Escolar, será oferecida uma refeição, seguindo as 
orientações constantes no Protocolo Sanitário. 
 
Art. 11 Os estudantes matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e na Educação de 
Jovens e Adultos terão 3 horas diárias de atendimento presencial, somando 15 horas semanais de trabalho 
escolar, inclusive as Unidades Escolares de turno único. 
 
§ 1º O Ensino Fundamental será organizado de acordo com o Planejamento de Aulas Presenciais 
constantes do Anexo II desta Resolução. 
 
§ 2º A Educação Infantil deverá priorizar atividades individuais e o uso de brinquedos de uso individual e 
de fácil higienização. 
 
§ 3º No caso das Unidades Escolares de turno único, o restante da Matriz Curricular será realizada de 
forma remota e síncrona por meio do whatsapp e/ou google meet. 
 
Art. 12 Os estudantes matriculados no Ensino Fundamental II terão 4 horas diárias de atendimento 
presencial, somando 28 horas semanais de trabalho escolar, inclusive as Unidades Escolares de turno 
único. 
 
Art. 13 Os estudantes incluídos retornarão às aulas, e demais atividades pedagógicas presenciais e terão 
atendimento em Salas de Recursos, de acordo com a necessidade de cada estudante. Para esse retorno é 
necessário autorização médica com recomendação se o estudante deve ser inserido no grupo de sua turma 
ou se deve frequentar exclusivamente a Sala de Recursos. 
 
Parágrafo único. A escola deve estabelecer parceria com as famílias de estudantes público-alvo da 
Educação Especial para viabilizar a presença de uma pessoa de sua referência durante o período de 
acolhimento e adaptação, promovendo a permanência do estudante no espaço escolar e identificando a 
necessidade de estabelecimento de um código de comunicação específico, quando necessário. 
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de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 
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Art. 14 No retorno das aulas e demais atividades pedagógicas presenciais, as Unidades Escolares são 
encorajadas a realizar atividades ao ar livre. 
 
Art. 15 Quando houver casos confirmados, suspeitos ou contato com casos confirmados ou suspeitos da 
Covid-19, a Unidade Escolar deverá seguir as orientações do Protocolo de Retomada às aulas presenciais, e 
garantir o atendimento remoto aos estudantes que forem afastados do ensino presencial. 
 
§ 1º Quando a contaminação ocorrer em um componente de um grupo de estudantes, o mesmo será 
afastado das atividades presenciais e a sala de aula passará por desinfecção geral. 
 
§ 2º Quando a contaminação ocorrer em diferentes componentes do mesmo turno, as atividades 
presenciais serão suspensas por uma semana e a unidade escolar passará por desinfecção geral. 
 
Art. 16 Caso haja a necessidade da interrupção das aulas presenciais na Unidade Escolar para fins de 
contingenciamento de casos da Covid-19 de acordo com o estabelecido no Protocolo de Retomada as 
atividades presenciais, a mesma retornará às atividades remotas, até que seja permitido o retorno 
presencial. 
 
Art. 17 Para fins de fortalecer as práticas de promoção de saúde para o cuidado integral e bem estar de 
toda comunidade escolar e de seu território, especialmente no contexto da pandemia de Covid19, 
recomenda-se a criação de Comitê Local de Saúde e Ambiente Escolar em cada Unidade Escolar, ou a 
designação das atribuições deste ao Conselho Escolar. 
 
§ 1º Este Comitê deverá ter a participação de estudantes, responsáveis, funcionários, professores, equipe 
gestora. 
 
§ 2º A função do Comitê Local, durante o período da pandemia da Covid-19, será de orientar a comunidade 
escolar e monitorar a execução do Protocolo Sanitário na Unidade Escolar. 
 
§ 3º O Comitê Local será acompanhado pelo Programa Saúde da Família (PSFs) por meio dos agentes 
comunitários que orientarão nas ações intersetoriais preconizadas pelo Protocolo de Retomada às aulas 
presenciais. 
 
§ 4º A formação continuada do Comitê Local e dos Agentes Comunitários ficará a cargo da Vigilância 
Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio logístico e material da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Art. 18 Todos os estudantes, independentemente de retorno às aulas presenciais, deverão participar do 
ensino remoto por meio dos grupos de whatsApp das turmas e plataformas das unidades escolares.  
 
Art. 19 Para fins do cumprimento do ano letivo e da carga horária prevista na legislação vigente, serão 
consideradas as aulas presenciais e as atividades realizadas por meio remoto. 
 
Parágrafo único. Para os estudantes que optarem por permanecer somente no ensino remoto, a carga 
horária será computada de acordo com o estabelecido no Calendário Escolar do ano letivo 2021. 
 
 Art. 20 Cabe à Secretaria Municipal de Educação expedir normas complementares à execução desta 
Resolução e lhes dar ampla publicidade. 
 
Art. 21 Os casos omissos decorrentes desta Resolução serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação.  
 
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021 
 
 

ELDER DOS SANTOS AZEVEDO 
Secretário Municipal de Educação 
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DECRETO N° 2109/2021

ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, 

PARA ADEQUAÇÃO AO PADRÃO 

MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTE-

MA ÚNICO E INTEGRADO DE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

CONTROLE — SIAFIC, NOS TERMOS 

DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 

18, DO DECRETO FEDERAL N.° 10.540, 

DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah 

Alexandra Neves, no uso das 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 

n.° 10.540, de 5 de novembro de 

2020, que “Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira 

e Controle” (SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto 

Federal n.° 10.540/2020 estabelece a 

obrigatoriedade da utilização, pelo 

ente federativo, de sistema único 

informatizado, com base de dados 

compartilhada entre seus usuários;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido para o 

Município de Paraíba do Sul, o Plano 

de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 
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Ano 5 • Edição 536 • 14 de maio de 2021Página 10

 
 
 
ANEXO I – CHECKLIST 
 
GERAL 

1. O piso dos acessos da Unidade Escolar (UE) foi marcado de forma a assegurar 
o distanciamento de 1,5m, evitando fluxo cruzado de entrada e saída?                        (    ) sim     (    ) não 
 

2. A UE possui torre ou dispensadores de álcool 70º em gel na entrada do   
prédio? Ou terá funcionário aplicando álcool 70º em gel na mão dos alunos?            (    ) sim     (    ) não 
 

3. Os dispensadores de álcool em gel estão fixados próximos às salas,   
refeitório (quando usado) e demais espaços?                                                                        (    ) sim     (    ) não 
 

4. A UE possui insumos: desinfetante/ água sanitária/ álcool 70° em gel 
/ papel toalha / sabonete líquido para funcionamento?        (    ) sim    (    ) não    

 
5.  A UE possui estoque de máscaras para eventual reposição?       (    ) sim    (    )  não  
 
6.  A UE possui lixeiras sem tampa ou por acionamento por pedal?(    ) sim    (    ) não 
 
7. A UE está com suas dependências limpas?                                           (    ) sim    (    ) não 

 
8. Os reservatórios de água potável (cisternas/caixas d’água) estão com a  

limpeza e desinfecção em dia? Atentar para a semestralidade prevista em legislação.  (    ) sim     (    ) não  
 

 
SALAS DE AULA: 

9. A UE possui ventilação nas salas de aula que serão utilizadas (janelas ou    
portas abertas preferencialmente)?                                                                                            (    ) sim     (    ) não 
 

10. Os aparelhos de ar-condicionado das salas de aula que serão utilizadas   
estão com manutenção realizada (troca de filtros)?                                                              (    ) sim     (    ) não* 
 

             (*)Caso negativo o ar-condicionado não poderá ser utilizado.                                            (    ) não se aplica 
 

11. As salas de aula tiveram as carteiras organizadas e marcadas  
explicitamente, respeitando o distanciamento de 2 metros entre o docente e os  
estudantes e o distanciamento de 1,5m entre os estudantes?                                                  (    ) sim   (    ) não 
 
 
REFEITÓRIO: 

12. O refeitório possui  ventilação (janelas ou portas abertas   preferencialmente)?        (    ) sim     (    ) não         
 

13. Os aparelhos de ar-condicionado do refeitório estão com manutenção    
 realizada (troca de filtros)?  (    ) sim     (    ) não* 
 
(*)Caso negativo o ar-condicionado não poderá ser utilizado.                                       (    ) não se aplica 
 

14. O piso e mesas do refeitório, quando usados, foram marcados de forma a   
assegurar o distanciamento mínimo de 1,5m?                                                                       (    ) sim     (    ) não  
 

15. A UE possui lixeira com pedal e tampa na cozinha/refeitório?                                            (    ) sim     (    ) não 
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DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 

18, DO DECRETO FEDERAL N.° 10.540, 

DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah 

Alexandra Neves, no uso das 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 

n.° 10.540, de 5 de novembro de 

2020, que “Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira 

e Controle” (SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto 

Federal n.° 10.540/2020 estabelece a 

obrigatoriedade da utilização, pelo 

ente federativo, de sistema único 

informatizado, com base de dados 

compartilhada entre seus usuários;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido para o 

Município de Paraíba do Sul, o Plano 

de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 
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SALA DE LEITURA: 

16. A sala de leitura teve as carteiras organizadas e marcadas explicitamente, 

respeitando o distanciamento de 2 metros entre o docente e os estudantes e o   

distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes?                                                                              (    ) sim     (    ) não 
 

17. A sala de leitura possui um espaço isolado para colocação dos livrosmanuseados  
até que possam ser devidamente higienizados e possam ser usados por outros alunos?          (    ) sim     (    ) não 
 

18. A sala de leitura possui ventilação (janelas ou portas abertas preferencialmente)?              (    ) sim     (    ) não          
19. Os aparelhos de ar-condicionado da sala de leitura estão com manutenção    

realizada (troca de filtros)?                                                                                                         (    ) sim     (    ) 
não* 

      (*)Caso negativo o ar-condicionado não poderá ser utilizado.                 (    ) não se aplica 
 
 
BANHEIROS: 

20. Os sanitários e torneiras que serão utilizados estão em condições 
adequadas?                                                                                                                              (    ) sim     (    ) não  
 

21. Os dispensadores de papel toalha e sabonete líquido estão  
fixados nos banheiros e áreas de higienização?                                                             (    ) sim     (    ) não 
 

22. A UE possui lixeira com pedal e tampa nos banheiros?                                                (    ) sim     (    ) não 
 

 
LOCAIS DOS BEBEDOUROS: 

23. Os bebedouros já estão adaptados com torneira para enchimento de copos    
e garrafas?                                                                                                                                   (    ) sim     (    ) não* 
                                                                                                                  
(*)Caso negativo o bebedouro com esguicho não adaptado será isolado.                                   
                                                                                                                                                     (     ) não se aplica 
 

24. Foi realizado o isolamento das torneiras com esguicho dos bebedouros 
 não adaptados?                                                                                                                     (    ) sim     (    ) não 
 

25. A UE possui canecas ou copo descartável que possam ser disponibilizadas  
para o aluno beber água caso ele não leve sua garrafinha?                                 (    ) sim     (    ) não 
 

 
SALA DE ACOLHIMENTO: 

26. A UE disponibilizou uma sala arejada para eventual acolhimento provisório  
em caso de suspeita de contaminação de determinado (s) aluno (s)?                   (    ) sim     (    ) não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraíba do Sul,           /          / 2021. 
 

Gestor(a) Escolar: __________________________________  
                       (Nome e matrícula)  
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 A PREFEITA DO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL, Dayse Deborah 

Alexandra Neves, no uso das 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 

n.° 10.540, de 5 de novembro de 

2020, que “Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do Sistema 

Único e Integrado de Execução Orça-

mentária, Administração Financeira 

e Controle” (SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto 

Federal n.° 10.540/2020 estabelece a 

obrigatoriedade da utilização, pelo 

ente federativo, de sistema único 

informatizado, com base de dados 

compartilhada entre seus usuários;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido para o 

Município de Paraíba do Sul, o Plano 

de Ação constante do anexo 1, que é 

parte integrante do presente decre-

to, com a finalidade de adequar o 

Município de Paraíba do Sul ao Siste-

ma Único e Integrado de Execução 

Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle — SIAFIC, um padrão 

mínimo de qualidade, estabelecido 

pelo Decreto Federal n.° 10.540, de 5 

de novembro de 2020.

Art. 2° - O SIAFIC corresponde à 

solução de tecnologia da informação 

mantida e gerenciada pelo Poder 

Executivo, utilizada pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, e 

demais órgãos da Administração 

Direta e Indireta, inclusos Autarquias 

e Fundações, resguardando as 

devidas autonomias.

§1º - É vedada a existência de mais de 

um SIAFIC no Município, mesmo que 

estes permitam a comunicação 

entre si, por intermédio de trans-

missão de dados, sem intervenção 

humana. 

§2° - O SIAFIC tem a finalidade de 

registrar os atos e fatos relacionados 

com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial, além de 

controlar e permitir a evidenciação 

da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico, dos órgãos de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 3º - O Plano de Ação será 

disponibilizado aos órgãos de 

controle interno e externo e divulga-

do em meio eletrônico de amplo 

acesso publico. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 14 de maio de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves

 Prefeita Municipal

 Paraíba do Sul 

2021-2024

 
ANEXO II - PLANEJAMENTO DE AULAS PRESENCIAIS 
 
  CRECHE E PRÉ ESCOLA 

15 horas semanais 
 

Componentes 
curriculares/Ano de 

escolaridade 

Creche I Creche II Creche 
III 

2º 
período 

3º 
periodo 

Atividades integradas 
de Educação Infantil 

conforme preconizado 
pela BNCC 

15 15 15 15 15 

 
 
 
  ENSINO FUNDAMENTAL I 

15 horas semanais 
 

Componentes 
curriculares/Ano de 

escolaridade 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Língua Portuguesa 15 15 15 15 15 
Matemática 

Ciências 
Geografia 
História 

 
 
 ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
Horas aula de 40 minutos semanais 

 

Componentes 
curriculares/Ano de 

escolaridade 

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 
Língua Inglesa 2 2 2 2 

Matemática 5 5 5 5 
Ciências 4 4 4 4 

Geografia 4 4 4 4 
História 4 4 4 4 

Artes 2 2 2 2 
Educação Física 2 2 2 2 

Total 28 28 28 28 
Observação: A montagem da grade de horários das turmas ou grupos deverá priorizar aulas consecutivas 
do mesmo componente. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

15 horas semanais – Fases I a V 
 

Componentes 
curriculares/Etapa de  

Ensino 

Fase I  Fase II Fase III Fase IV Fase V 

Língua Portuguesa 4 4 4 4 4 
Matemática 4 4 4 4 4 

Ciências 2 2 3 2 2 
Geografia 2 3 2 3 2 

História 3 2 2 2 3 

Total 15 15 15 15 15 
 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
15 horas semanais – Fases VI a IX 

 

Componentes 
curriculares/Etapa de  

Ensino 

Fase VI Fase VII Fase VIII Fase IX 

Língua Portuguesa 4 3 4 3 
Língua Inglesa 1 1 1 1 

Matemática 3 4 3 4 

Ciências 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 

História 2 2 2 2 

Artes 1 1 1 1 

Total 15 15 15 15 
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ANEXO III - MODELOS DE REVEZAMENTO DE GRUPOS DE CADA TURMA 
Quando houver necessidade de dividir a turma em dois grupos 
 
 Grupo de estudantes A  Grupo de estudantes B  

Semana 1 Presencial Remoto 
Semana 2 Remoto Presencial 

 
Quando houver necessidade de dividir a turma em três grupos 
 
 Grupo de estudantes A  Grupo de estudantes B  Grupo de estudantes C  

Semana 1 Presencial Remoto Remoto 
Semana 2 Remoto Presencial Remoto 
Semana 3 Remoto Remoto Presencial 

 
Quando houver necessidade de dividir a turma em quatro grupos 
 
 Grupo de 

estudantes A  
Grupo de 

estudantes B  
Grupo de 

estudantes C  
Grupo de 

estudantes D 
Semana 1 Presencial Remoto Remoto Remoto 
Semana 2 Remoto Presencial Remoto Remoto 
Semana 3 Remoto Remoto Presencial Remoto 
Semana 4 Remoto Remoto Remoto Presencial 

 


