
 
 
 
 
Portaria nº 029/2014/GAB/SEMED 

 
REGULAMENTA A DISPENSA DOS 
SERVIDORES DURANTE OS DIAS EM 
QUE NÃO HOUVE AULA NAS 
UNIDADES ESCOLARES EM VIRTUDE 
DAS CHUVAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, em 

virtude da necessidade de regulamentação dos dias em que não houve aula nas 
Escolas e nos Centros de Educação Infantil em razão das chuvas e falta de 
abastecimento de água na primeira quinzena do mês de junho de 2014, 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º As Escolas e os Centros Municipais de Educação Infantil atingidos pelas chuvas 
e pela falta de água na primeira quinzena do mês de junho do presente ano e que não 
puderam realizar o atendimento aos alunos de forma normal, como também não foi 
possível a permanência dos servidores estatutários, celetistas e estagiários, ficam 
considerados dispensados da jornada de trabalho durante os dias necessários para 
que houvesse a regularização das atividades. 
Parágrafo único. A interrupção do serviço público educacional e a consequente 
justificativa de ausência para os servidores públicos municipais se deu em razão de 
caso fortuito e força maior. 
  
Art. 2º Nos dias em que houve a dispensa, os cartões - ponto de todos os servidores 
deverão conter a justificativa “DISPENSADO PELA SEMED, CONFORME PORTARIA 
Nº 29/2014/GAB/SEMED”, para fins de não ser considerado falta para o servidor, seja 
ele estatutário, celetista ou estagiário. 
Parágrafo único. Os efeitos desta Portaria são extensivos a todas as unidades 
escolares, dias e turnos especificados, conforme Anexo. 
 
Art. 3º Para os alunos do ensino fundamental, a reposição dos dias letivos, conforme o 
caso específico de cada unidade escolar, deverá ser feita com atividades pedagógicas 
extraclasse, objetivando o cumprimento do Calendário Escolar. 
Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput deste artigo devem ser 
realizadas pelos alunos e arquivadas na escola até o início do próximo ano letivo. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação 
Cascavel, 25 de junho de 2014. 

 
 
 

VALDECIR ANTONIO NATH 
Secretário Municipal de Educação 


