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Ministério Público da Paraíba 

Promotoria de Justiça de ____________/PB 

 

 

 

PORTARIA Nº  ____/2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, por seu(a) Promotor(a) de 

Justiça subscritor(a), no uso das atribuições previstas: nos artigos 127 e 129 da Constituição 

da República; nos artigos 25, inciso IV, alínea "a", e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público); art. 139 da Lei nº 8.069, de 13.07.1990, e ainda: 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus e julgou que a situação 

demandava o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO que para enfrentamento da emergência de saúde 

pública da Covid-19, as autoridades adotaram no âmbito de suas competências diversas 

medidas restritivas, dentre elas, o fechamento de escolas; 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 40.122 de 13 de 

março de 2020 1 , em que o Governador do Estado da Paraíba declarou situação de 

Emergência, em razão epidemia (Covid-19) e, através de outros atos normativos, 

sequencialmente renovados, suspendeu as aulas presenciais nas escolas, universidades e 

faculdades da rede pública e privada em todo o território estadual, na tentativa de conter a 

propagação da pandemia; 

CONSIDERANDO que, por intermédio do Parecer nº 5/20202, aprovado 

em 28 de abril de 20202, o Conselho Nacional de Educação, no exercício de sua função 

 
1PARAÍBA. Decreto nº 40.122, de 13 de março de 2020. Declara situação de Emergência no Estado da Paraíba ante 

ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a 

declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial 

de Saúde. 13 mar. 2020. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-

digital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-14-03-2020.pdf/. Acesso em 01 set. 2020. 

2BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº 5 de 28 de abril de 2020. 

Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Brasília: Ministério da 
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normativa e de coordenação da política nacional de educação, conforme art. 9º, §1º, da Lei 

Federal nº 9.394/96, consagrou a competência das autoridades do sistema de ensino 

estaduais e municipais para autorizar aulas à distância e reafirmou o entendimento de que 

a gestão do calendário e a forma de organização, realização ou reposição de atividades 

acadêmicas e escolares são de responsabilidade dos sistemas e redes ou instituições de 

ensino; 

CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação da Paraíba 

publicou as Resoluções nº 1203, 1404 e 160/205, orientando sobre o regime especial de 

ensino no que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos 

calendários escolares das instituições do sistema estadual de educação da Paraíba, em 

caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de 

prevenção ao COVID-19 e previu a oferta de atividades pedagógicas não presenciais e sua 

possibilidade de cômputo para fins de cumprimento da carga horária mínima anual; 

CONSIDERANDO que o modelo de ensino não presencial não tem sido 

acessível a todos os estudantes, sobretudo àqueles que não possuem condições de vida e 

estrutura material e emocional favoráveis à realização das atividades por mecanismos 

remotos; 

CONSIDERANDO que o ensino não presencial tem o condão de evitar 

prejuízos ao desenvolvimento dos estudantes, decorrentes da ausência prolongada de 

estímulos de natureza educacional, o abandono e a evasão escolar e que os desafios à sua 

 
Educação, 28 abr. 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-

20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 1 set. 2020. 

3SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Conselho 

Estadual de Educaçãoda Paraíba. Resolução n. 120, de 7 de abril de 2020. Orienta o regime especial de ensino no 

que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários escolares das instituições do 

Sistema Estadual de Educação da Paraíba, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto 

permanecerem as medidas de prevenção ao COVID-19. João Pessoa: Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 

2020. Disponível em: http://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re120-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 

2020. 

4SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Conselho 

Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 140, de 4 de maio de 2020. Altera e estabelece normas 

complementares ao que dispõe a resolução nº 120/2020, que orienta o regime especial de ensino no que tange à 

reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários escolares das instituições do sistema 

estadual de educação da Paraíba, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as 

medidas de prevenção ao COVID-19. João Pessoa: Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 2020. Disponível 

em: https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re140-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020. 

5SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Conselho 

Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 160, de 20 de agosto de 2020. Altera as resoluções 120/2020 e 

140/2020 e estabelece novas normas que orientam o regime especial de ensino no que tange à reorganização das 

atividades curriculares assim como dos calendários escolares e processos avaliativos das instituições do sistema 

estadual de educação da paraíba, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as 

medidas de prevenção ao covid-19. João Pessoa: Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 2020. Disponível 

em: https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Re160-2020-Normativa-Altera-Re120-2020-e-

Re140-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020. 
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operacionalização  só serão, de fato, enfrentados com um bom planejamento de retorno às 

aulas presenciais; 

CONSIDERANDO que, através do Parecer nº 11/20206, homologado em 

03 de agosto de 2020, o Conselho Nacional de Educação admite a plenitude da autonomia 

dos sistemas educacionais em relação às perspectivas do retorno às atividades escolares 

presenciais e traz recomendações e orientações pedagógicas para o planejamento de volta 

às aulas; 

CONSIDERANDO a importância de segmentos da área da saúde, da 

educação e da assistência social dialogarem, em partilha com membros da comunidade 

escolar, com vistas a planejar a reabertura das escolas, em consectário à análise criteriosa 

do contexto local; 

CONSIDERANDO que quanto mais tempo estudantes permanecerem fora 

da escola, maiores serão os impactos na capacidade de aprendizagem, além do que se 

protrairão efeitos emocionais e físicos decorrentes do fechamento das escolas; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Paraíba, por sua 

Secretaria de Estado da Saúde lançou o protocolo Novo Normal7, segmento de Educação; 

CONSIDERANDO o teor do Protocolo Novo Normal para a Educação da 

Paraíba – PNNE/PB8, que dispõe sobre o processo de retomada das aulas presenciais dos 

Sistemas educacionais da Paraíba e demais instituições de ensino superiores sediadas no 

território paraibano; 

CONSIDERANDO que o Protocolo Novo Normal para a Educação da 

Paraíba (PNNE/PB) recomenda a constituição de Comitê Interinstitucional e Intersetorial 

de Acompanhamento Municipal (CIIAM), composto por órgãos intersetoriais vinculados 

às Secretarias Municipais de Educação, Secretarias Municipais de Saúde (deverá ser 

considerada uma representação da Estratégia de Saúde da Família/Unidade Básica de 

Saúde ou outra designação desta Secretaria), de Assistência Social, Conselho Municipal de 

Educação (se houver), representação da Secretaria Estadual de Educação, representações 

de classe, sociedade civil, entre outros que terá caráter operacional, com atribuição sobre 

o acompanhamento e articulação de demandas territoriais que deverão constar na 

implementação dos protocolos; 

 
6BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº 11 de 7 de julho de 2020. 

Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no 

contexto da Pandemia. Brasília: Ministério da Educação, 28 abr. 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148391-pcp011-

20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 1 set. 2020. 

7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Protocolo Novo Normal: Segmento de Educação. Disponível em: 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/protocolo-novo-normal-educacao-2.pdf. Acesso em 

1 set. 2020. 

8SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Protocolo Novo Normal para a 

Educação da Paraíba – PNNE/PB. Paraíba, 2020. No prelo (Decreto a ser publicado). 
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CONSIDERANDO que, no âmbito das Redes Municipais de Educação, o 

PNNE/PB sugere a constituição, em cada uma das unidades escolares, de um Comitê 

Escolar de Crise (CEC) composto pela gestão escolar e Conselho Escolar, articulado com 

o profissional designado ligado à Estratégia de Saúde da Família, com o intuito de 

promover uma melhor gestão do processo de implementação dos protocolos de retomada; 

CONSIDERANDO que, concernente à volta às aulas presenciais, emerge 

a necessidade de detecção das condições das redes públicas municipais em realizar as 

adaptações necessárias às determinações contidas nos protocolos traçados, para assegurar 

segurança sanitária e fazer frente às necessidades operacionais impostas pela pandemia; 

CONSIDERANDO a importância de as redes se debruçarem sobre 

diagnósticos com espeque nos quais devem se organizar e se estruturar sob o aspecto de 

infraestrutura e de recursos humanos, dimensionando gastos com EPIs e outros itens que 

possibilitem a implementação de medidas nas escolas, em consonância aos protocolos 

traçados; mapeando profissionais da educação e estudantes; dimensionando alternativas de 

rodízio entre alunos face as condições das instituições escolares e ajuste da carga horária 

de professores; 

CONSIDERANDO que as redes públicas municipais precisam 

empreender esforços para equipar-se em tempo hábil, estudando e procedendo a adaptações 

necessárias para assegurar a segurança sanitária aos estudantes, visto que, tão logo as 

autoridades em saúde sinalizem a possibilidade de retomada das aulas presenciais, 

necessitam estar habilitadas ao retorno para evitar o avanço do fosso da desigualdade 

educacional entre estudantes dos sistemas públicos e privado de ensino; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve pautar a sua atuação 

sob a perspectiva de que nenhum estudante seja deixado para trás, tão logo as condições 

epidemiológicas no Estado e Municípios favoreçam a retomada das atividades pedagógicas 

presenciais; 

CONSIDERANDO que urge a implementação de estratégias de busca 

ativa pelos gestores públicos para aplacar os prejuízos pedagógicos e detectar 

precocemente o desengajamento dos estudantes em relação ao ensino remoto; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender táticas na retomada das 

atividades pedagógicas presenciais que permitam o acolhimento dos estudantes e 

professores, com vistas à  superação dos traumas que possam ter os afetado, sendo 

recomendado o emprego da metodologia da justiça restaurativa, por favorecer a cultura de 

paz, o fortalecimento das relações humanas e a cooperação entre a comunidade escolar; 

CONSIDERANDO que a discussão em torno de quando se 

operacionalizar o retorno das atividades presenciais não pode prescindir do debate com a 

sociedade, sendo de extrema valia projetar a retomada gradual das atividades escolares 

presenciais mediante discussão com estudantes, comunidade escolar, educadores e gestores 
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educacionais, visto que uma sociedade engajada e empoderada certamente trará acertadas 

soluções e aderirá às estratégias de retorno escolhidas pelos governantes; 

CONSIDERANDO que a reabertura das escolas deve ser segura e 

consistente, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias locais e das diretrizes 

definidas pelo sistema de ensino e deve contemplar medidas de proteção à comunidade 

escolar, cabendo as autoridades locais e aos órgãos de saúde decidir, após 

avaliação do quadro epidemiológico e da capacidade de resposta da rede de 

atenção à saúde, quanto à retomada das atividades, que deve ocorrer de forma 

segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica de forma a 

preservar a vida e a saúde dos envolvidos; 

CONSIDERANDO que no retorno às aulas presenciais deve-se garantir a 

merenda escolar com qualidade, pois, para muitas famílias, ela se apresenta como a 

principal – senão única – refeição que carreia nutrição mínima diária para estudantes. A 

descontinuidade ou desconsideração pelo valor nutricional da alimentação escolar pode 

expor os alunos a situação de verdadeira insegurança nutricional e alimentar; 

 

RESOLVE: 

Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, a fim de 

monitorar e acompanhar as estratégias utilizadas pela rede pública municipal de XXXXX  

para retomada gradual das atividades pedagógicas presenciais. 

 

E, ainda, DETERMINA: 

1) autue-se, registre-se e publique-se a presente portaria; 

2) comunique-se a instauração deste Procedimento Administrativo ao 

CAOP/CAE/EDUCAÇÃO, conforme art. 14, § 7º da resolução CPJ nº 04/2013, por e-

mail; 

3) Requisite-se documentos e informações, no prazo de quinze dias, à 

Secretaria de Educação do Município de …………………………    sobre: 

a) a constituição do Comitê Interinstitucional e Intersetorial de Acompanhamento 

Municipal (CIIAM), composto por órgãos intersetoriais vinculados às Secretarias 

Municipais de Educação, Secretarias Municipais de Saúde (deverá ser considerada 

uma representação da Estratégia de Saúde da Família/Unidade Básica de Saúde ou 

outra designação desta Secretaria), de Assistência Social, Conselho Municipal de 

Educação (se houver), representação da Secretaria Estadual de Educação, 

representações de classe, sociedade civil, entre outros que deverá ter caráter 

operacional, com atribuição sobre o acompanhamento e articulação de demandas 

territoriais que deverão constar na implementação dos protocolos; 
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b) a constituição, em cada uma das unidades escolares vinculadas à sua rede, de um 

Comitê Escolar de Crise (CEC) composto pela gestão escolar e Conselho Escolar, 

articulado com o profissional designado ligado à Estratégia de Saúde da Família, 

com o intuito de promover uma melhor gestão do processo de implementação dos 

protocolos de retomada; 

c) o Plano orientador para adequação da estrutura de cada uma das escolas da rede 

pública municipal, a partir do levantamento da infraestrutura necessária do ponto de 

vista sanitário, obedecendo às recomendações científicas, subsequente 

dimensionamento de gastos com reformas e construções, sobretudo para garantir o 

atendimento de saneamento básico, o abastecimento de água potável e o 

redimensionamento de turmas e previsão de adoção de providências com vistas ao 

saneamento das falhas detectadas, atentando-se, ainda, às condição de uso dos 

banheiros, ventilação e dimensão das salas de aulas, com vistas a propiciar o 

distanciamento dos estudantes – 1,5m, em consonância ao Protocolo Novo Normal, 

segmento da Educação, lançado pelo Governo do Estado da Paraíba, por sua 

Secretaria de Estado da Saúde; 

d) dimensionamento de gastos para aquisição de EPI´s e outros itens que possibilitem 

a implementação de medidas sanitárias nas escolas, nos moldes do Protocolo Novo 

Normal, traçado pelo Governo do Estado da Paraíba, por sua Secretaria de Estado 

da Saúde; 

e) estimativas de custos para a adoção das medidas necessárias à implementação, 

execução e acompanhamento do PPNE/PB para o retorno das aulas, abrangendo 

todas as despesas relativas a aquisição de equipamentos, materiais e serviços, 

deixando o registro daquelas inerentes ao momento de pandemia e exclusivamente 

decorrentes das medidas de prevenção; 

f) esclarecimentos a respeito da adequação e implementação do Protocolo Novo 

Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB, que dispõe sobre o processo de 

retomada das aulas presenciais dos Sistemas educacionais da Paraíba e demais 

instituições de ensino superior sediadas no território paraibano e normativas 

posteriores dele decorrentes e do Protocolo Novo Normal, segmento de educação 

elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, além da legislação e 

normativas federais, estaduais e municipais em vigor, pela rede municipal de ensino 

e por cada uma das unidades escolares vinculadas; 

g) Mapeamento de familiares, profissionais da educação, estudantes e servidores que 

constituem grupos de risco para a COVID-19, com vistas a alocação dos mesmos 

em atividades remotas durante o retorno das aulas presenciais; 

h) dimensionamento de alternativas de rodízio para estudantes face às condições da 

rede de escolas e/ou instituições educacionais e a diversidade de porte apresentado 

pelas mesmas, embasando a definição de estratégias no planejamento escolar de 

retomada das aulas, assim como, elaboração de diretrizes para a realização de 
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contratações temporárias e/ou ajuste de carga horária dos profissionais da educação 

que respondam às demandas específicas das unidades de ensino; 

i) esclarecimentos sobre a adequação dos planos estratégicos escolares, com táticas 

capazes de oferecer respostas educativas coerentes e efetivas para assegurar o direito 

à educação de todos, levando em consideração os preceitos que resguardam a 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 206, I da CF/88) – 

advindo a necessidade de buscar a inclusão de alunos, notadamente os mais 

vulneráveis, como os estudantes público-alvo da educação especial e os de menor 

poder aquisitivo – e que garantam o padrão de qualidade mínimo insculpido no 

mesmo art. 206, inciso VII da CF/88. Os planos estratégicos pedagógicos devem 

prever: 

• definição de estratégias para atender as diferentes necessidades dos alunos, 

inclusive do público-alvo da educação especial, a fim de corrigir as defasagens 

de aprendizado e garantir o cumprimento do currículo; 

• realização de avaliações diagnósticas e formativas de cada estudante por meio 

da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem 

e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não 

presenciais e construir um programa de recuperação; 

• organização programas de revisão de atividades realizadas antes do período de 

suspensão das aulas, de eventuais atividades pedagógicas realizadas de forma 

não presencial 

• definição de estratégias diferenciadas levando em consideração que haverá três 

agrupamentos de alunos a serem especialmente trabalhados no processo 

diagnóstico: a) aqueles que receberam as atividades não presenciais e obtiveram 

aprendizado condizente com o conteúdo repassado; aqueles que receberam as 

atividades não presenciais e não obtiveram aprendizagem condizente com o 

conteúdo repassado; c) aqueles que não receberam atividades ao longo do 

período da suspensão. Cada um desses grupos, exigirá, potencialmente, 

tratamentos distintos, sendo relevante que a rede ou instituição de ensino 

articule medidas para atendimento às demandas de cada agrupamento, 

priorizando aqueles que sequer tiveram acesso às atividades não presenciais e 

se encontrem em situação de vulnerabilidade social. 

• estabelecimento de processo de flexibilização curricular, com revisão de 

critérios avaliativos, objetivos de aprendizagem e de ações pedagógicas e 

administrativas, a fim de minimizar os impactos relativos aos prejuízos de 

aprendizagem, retenção, abandono e evasão escolar; 

• reordenação da trajetória escolar reunindo em “continuum” o que deveria ter 

sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano subsequente, à luz do que 

concebe o parecer nº 11 /2020 do Conselho Nacional de Educação; 

• informação da possibilidade de antecipar o início do ano letivo de 2021 para 

assegurar o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem que porventura 
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não tenham sido cumpridos no ano de 2020, de forma a garantir as 

aprendizagens futuras, o pleno desenvolvimento das competências e habilidades 

da BNCC e a formação integral de todos os estudantes. 

j) informações a respeito das estratégias adotadas que contemplem, com prioridade, 

atuações voltadas ao acolhimento e cuidados com aspectos socioemocionais, 

decorrentes de traumas que podem ter afetado alunos e educadores durante a 

pandemia, sendo de muita valia, o emprego das técnicas da justiça restaurativa para 

aprimorar vínculos, reconectar as relações humanas e promover a cooperação meio 

à comunidade escolar; 

k) esclarecimentos em torno do replanejamento do transporte escolar para evitar 

aglomerações e asseguramento do direito ao atendimento do programa suplementar 

ao estudante que terá aula presencial, em consonância às normas de segurança e 

protocolos firmados, de forma que a rede ou instituição de ensino ordene as rotas na 

hipótese de reorganização do calendário escolar; 

l) reorganização da merenda escolar, mediante o acompanhamento do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), em consonância às normas sanitárias e protocolos 

firmados, sendo certo que, acaso haja restrição sanitária ao deslocamento dos pais 

ou responsáveis para retirada dos itens ou ao recebimento de merenda feita nas 

escolas, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos 

próximos à sua residência); 

m) levantamento das condições de acesso dos alunos às atividades não presenciais e 

mapeamento dos estudantes a quem se diagnosticou não ter sido contemplado pelas 

estratégias de ensino não presencial; 

n) estratégias de contingência traçadas para conter eventuais surtos advindos da 

retomada das atividades pedagógicas presenciais; 

o) estratégias de democratização do acesso à internet gratuita, de oferta de 

equipamentos tecnológicos aos professores e alunos e voltadas à ampliação dos 

mecanismos que possibilitem as atividades pedagógicas remotas, considerando que 

a totalidade do público-alvo mais carente e vulnerável, não contemplado com as 

estratégias de ensino não presencial, ainda permanece sem o acesso à internet ou 

aos recursos tecnológicos, com foco no fortalecimento da oferta de conteúdo 

pedagógico por meio da televisão e rádio, a partir da articulação com as emissoras 

locais ou outros órgãos/poderes que possam viabilizar essa transmissão, de modo a 

garantir a todos os estudantes igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola (art. 206, I da CF/88), sobretudo num cenário de manutenção do ensino 

híbrido, com a retomada das aulas presenciais, com esteio no art. 2º, §5º, da Lei nº 

14040, de 18 de agosto de 2020; 

p) esclarecimentos sobre a projeção de formações a professores para o uso das novas 

metodologias e de tecnologias de apoio; 
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q) esclarecimentos a respeito do canal de comunicação que vem sido utilizado entre as 

famílias, os alunos, os professores e profissionais de educação, com vistas a 

transmiti-los com clareza os critérios adotados no retorno gradual das escolas e os 

cuidados com as questões de segurança sanitária, com vistas a evitar o abandono e 

a evasão escolar. 

r) Esclarecimentos a respeito das estratégias humanizadas, acolhedoras e 

consensuadas com a família do estudante, validas para a realização de busca ativa 

de alunos que não retornem ou não estejam sendo alcançados pelas atividades 

pedagógicas não presenciais, para aplacar os prejuízos pedagógicos e psicossociais 

advindos do distanciamento social, em articulação com os demais atores da rede de 

proteção, sendo válido lembrar a ferramenta de apoio de excelência desenvolvida 

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) – 

https://buscaativaescolar.org.br. 

 

4) designo como secretário(a) do feito o(a) servidor(a) ___________; 

 

 

 

______________/PB, __ de ______________ de 2020 

 

Promotor(a) de Justiça 

 

 

 


