
 

 

PORTARIA Nº. 001/2023/SMEC/PEIXOTO DE AZEVEDO/MT 

Dispõe sobre a suspensão do início do ano letivo 2023 na 

Educação Básica de União do Norte e dá outras providências. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 66, III, da Constituição Estadual, e com fundamento no art. 

22, da Lei nº 10.670, de 16 de janeiro de 2018, que instituiu a Política Estadual de Proteção e 

Defesa Civil – PEPDEC e deu outras providências, 

Considerando o Decreto nº 006, de 16 de janeiro de 2023 que declara situação de 

emergência nas áreas do município afetadas por chuvas intensas,  

Considerando ainda, a necessidade de normatizar o início e término do ano letivo nas 

unidades escolares municipais do campo, 

Considerando, as orientações do órgão da Defesa Civil e demais autoridades, quanto 

aos riscos iminentes provocados pelas fortes chuvas, principalmente quanto à localidade do 

Distrito de União do Norte,  

Considerando, que os alunos das escolas do campo e servidores das unidades escolares 

em sua maioria residem em fazendas, chácaras e travessões, e que com as chuvas intensas fica 

comprometido seus deslocamentos, 

Considerando, que a atual situação das estradas e pontes da zona rural estão danificadas 

pelas fortes chuvas no município e com isso inviabilizam a entrega da merenda escolar,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Suspender até o dia 01/03/2023 as atividades e transportes da rede municipal de ensino 

das unidades escolares do Distrito de União do Norte: Cecília Meireles, Vida e Esperança e 

suas salas anexas: Vida Nova I, Alto Xingú, Jarinã, Wani Wani e Antônio Soares, São Luiz e 

suas salas anexas: Dom Benjamim e Nossa Senhora da Paciência, Elza Koller e sua sala anexa 

Vida Nova II e escola indígena Roikore. 

Parágrafo único. O retorno das atividades suspensas será declarado por ato da Secretária 

Municipal de Educação, que dará ampla divulgação em todos os meios de comunicação oficial 

do município. 

 

Art. 2º O Cronograma de atribuição de aulas para professores efetivos e os de contrato 

temporário seguirão de acordo com a Portaria nº 009 de 31 de outubro de 2022. 

 

§1 Deverá ser assegurada a oferta de, no mínimo, 200 dias letivos, em carga horária mínima de 

800 horas.  



 

 

§2 A readequação do calendário escolar, nas unidades deverá seguir o novo calendário em 

anexo, qual faz parte integrante dessa portaria.  

 

Art. 3º Dar conhecimento e ciência aos Diretores, comunidade das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino, motoristas do transporte escolar, bem como A Diretoria Regional de 

Ensino (DRE).   

 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sulamita Ortega Bianchi 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


