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Art. 3º Os designados deverão observar e cumprir a Portaria Nº
180/2015/GS/SEDUC/MT e Decreto nº 840/2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publicada, Registrada, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
(Original assinado)
ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação
ANEXO I
CONTRATO
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FRANCHINI E FERREIRA
LTDA

- Titular: Micael Agostinho Faria
de Sousa.
- Suplente: Pedro Paulo Ribeiro
Taques.
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PORTARIA Nº 298/2021/GS/SEDUC/MT.
Dispõe sobre a prestação de contas dos
computadores e custeio de internet aos
Professores da Educação Básica da
Rede Estadual do quadro efetivo e sob
contrato temporário, que trata o Decreto
nº 875, de 25 de março de 2021.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.327/2021, de 24 de
março de 2021, que dispõe sobre a criação de programa governamental
para aquisição de computador e custeio de plano de internet no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 875/2021, de 24 de
março de 2021, que dispõe sobre a criação de programa governamental
para aquisição de computador e custeio de plano de internet no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar os efeitos da
pandemia do SARS-Cov-2;
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a prestação de contas e
devolução do benefício para aquisição de compra de computador, bem
como as regras de custeio de internet aos Professores da Educação
Básica da rede Estadual do quadro efetivo e sob contrato temporário em
efetiva regência de classe, com o fito de mitigar os efeitos da pandemia do
SARS-Cov-2.
Capítulo I
Do auxílio para aquisição de computadores
Art. 2º O grupo de beneficiários para recebimento do valor para
aquisição de computador é composto pelos Diretores Escolares, Coordenadores Pedagógicos, Assessores Pedagógicos, Diretores ou Coordenadores de DRE/Cefapros, e pelos Professores da Educação Básica da
rede Estadual do quadro efetivo e sob contrato temporário, observados os
seguintes requisitos:
I - Servidor Efetivo que possuía atribuição de no mínimo 5 horas/
aula semanal; e
II -servidor sob contrato temporário, com atribuição de no
mínimo 5 (cinco) horas/aula semanal e ter contrato temporário vigente até
31/07/2021.

Art. 3º Serão considerados computadores portáteis do
tipo notebook ou ultrabook que deverá ter, minimamente, a seguinte
configuração:
I - processador compatível com arquitetura x86 e x64 com os
seguintes requisitos:
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Art. 4º No caso de aquisição de computadores portáteis com
configurações diversas às estipuladas, se compatíveis com as dispostas
no art. 3º serão aceitas, devendo-se observar os processadores e memória
mínima.
Capítulo III
Da Prestação de Contas da Aquisição do Notebook
Art. 5º Os servidores beneficiados deverão comprovar a
aquisição do computador em até 60 (sessenta) dias contados da data do
crédito em sua conta bancária.
§ 1º A aquisição do computador será comprovada mediante
apresentação de nota fiscal em formato digital emitida em nome próprio
do servidor beneficiado, com data de emissão posterior ao recebimento do
crédito.
§ 2º Na nota fiscal de aquisição do computador, deve-se conter
a descrição do equipamento, constando, no mínimo, Marca, Modelo,
Processador, Memória RAM, Disco Rígido, Sistema Operacional e Número
de série do equipamento.
§ 3º No caso em que não vier especificado na Nota Fiscal as
descrições elencadas no parágrafo anterior, poderá ser anexado em complementação da prestação de contas, o manual do equipamento ou a carta
de correção, fornecidos pela empresa.
Art. 6º O servidor que exerça suas funções na unidade escolar
deverá prestar contas na própria unidade escolar, em caso de exercício
laboral em mais de uma unidade escolar, a prestação de contas será
naquela com maior carga horária.
§ 1º O servidor designado para o Órgão Central prestará contas
perante a DRE de Cuiabá.
§ 2º O secretário escolar deverá conferir as informações
prestadas pelo servidor e preencher o formulário do Google Forms
disponível no Portal Cos, anexando os documentos exigidos.
§ 3º O assessor pedagógico realizará a conferência dos
documentos enviados pelo Secretário Escolar, e encaminhará a planilha
extraída do Google Forms com as informações a sua respectiva DRE.
§ 4º A DRE monitorará as ações dos assessores pedagógicos
ligados à sua DRE; conferirá e preencherá a planilha, enviada pela Coordenadoria de Desenvolvimento via e-mail, com as informações da prestadas
pelo assessor pedagógico; e, por fim, encaminhará a prestação de contas
para o Órgão Central - Coordenadoria de Desenvolvimento.
Capítulo IV

Capítulo II
Da configuração do aparelho

Nº 27.991

a) possuir, no mínimo, 4 núcleos físicos;
b) frequência de clock de, no mínimo 1.5 GHz;
c) memória cache mínima de 4 MB;
II - Memória RAM com no mínimo 8 GB, DDR4;
III - Armazenamento de, no mínimo, 256 GB SSD ou 1 TB HDD;
IV - Tela HD de1366×768 pixels ou superior;
V - Interfaces de comunicação:
a) wi-fi;
b) no mínimo 2 portas USB, sendo que ao menos 1 seja USB 3.0;
c) webcam integrada;
d) porta HDMI integrada;
e) possuir 1 entrada e 1 saída de áudio, para microfone e fone de
ouvido respectivamente, podendo ser um combo áudio/microfone;
f) possuir microfone integrado;
g) possuir alto-falantes integrados;
h) touchpad;
i) teclado Português-BR;
VI - garantia de, no mínimo, 12 meses.

Da Devolução
Art. 7º O servidor que não tiver interesse no recebimento do
benefício no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para a
aquisição de computador portátil, deverá restituir o valor INTEGRAL, por
meio de DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO, via DAR, ou por meio
de transferência bancária para a conta arrecadação do FUNDEB, agência
3834-2, conta corrente 5395-3 SEDUC - FUNDEB, do Banco do Brasil S/A.
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§ 1º Para validação da devolução, o servidor deverá encaminhar
à Coordenadoria de Desenvolvimento, via processo físico, o Termo de
Devolução preenchido, com aposição de sua assinatura e do chefe
imediato, acompanhado de cópia de documento pessoal e do comprovante
de depósito bancário.
§ 2º A restituição a que se refere o caput é de caráter irrevogável
e irretratável.
Art. 8º O computador portátil adquirido pelo servidor sob contrato
temporário, deverá ser devolvido ao término do contrato na unidade escolar
em que se encontra atribuído, em caso de atribuição em mais de uma
unidade escolar, a devolução será naquela com maior carga horária.
Art. 9º O servidor efetivo que não foi contemplado com o valor
para aquisição do computador portátil, em razão de afastamentos legais,
quando de seu retorno a unidade escolar, deverá receber os equipamentos
adquiridos pelos servidores em contrato temporário.
§ 1º O equipamento a que se refere o caput será entregue pela
unidade escolar ao servidor efetivo quando de seu retorno, em caráter
definitivo.

§ 2º caso não tenha o computador portátil para ser entregue ao
servidor efetivo, na unidade escolar em que se encontra atribuído, este
deverá protocolar pedido, devidamente fundamentado, direcionado a Coordenadoria de Desenvolvimento/SAGP/SEDUC, requisitando o valor para
aquisição de referido equipamento.
Capítulo V
Do Custeio da Internet
Art. 10 Dentre os beneficiários elencados no art. 2º, o custeio de
plano de internet será devido:
I - aos professores da rede de ensino estadual da educação
básica do quadro efetivo e aos contratados temporariamente, em efetiva
regência de classe;
II - aos professores em regime de colaboração, os designados
para o CASIES e para a APAE.
§ 1º O custeio de plano de internet não será devido aos servidores
designados para o Órgão Central e para o Conselho Estadual Educacional.
§ 2º Em caso de cessação da designação dos servidores
mencionados no § 1º e, posterior, enquadramento nos incisos I e II do caput,
estes poderão solicitar formalmente o custeio de plano de internet, pelo
período remanescente dos 36 (trinta e seis) meses.
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PORTARIA Nº 297/2021/GS/SEDUC/MT.
Altera e Prorroga os efeitos da Portaria
nº 164/2021/GS/SEDUC/MT.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 874, de 25 de março
de 2021, em que atualiza a classificação de risco e fixa regras e diretrizes
para adoção, pelos Município, de medidas restritivas para prevenir a
disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 897, de 16 de abril
de 2021, em que altera dispositivos do Decreto Estadual nº 874, de 25 de
março de 2021, que atualiza classificação de risco epidemiológico e fixa
regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas
para prevenir a disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 917, de 29 de abril
de 2021 que revogou o artigo 2-A do Decreto 658, de 30 de setembro de
2020;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas
de prevenção para evitar a disseminação da Covid-19, sem olvidar da
manutenção das necessidades essenciais coletivas,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até o dia 15 de maio de 2021, a vigência das
medidas instituídas pela Portaria nº 164/2021/GS/SEDUC/MT, publicada no
Diário Oficial do Estado de 2 de março de 2021, prorrogáveis em caso de
necessidade.
Art. 2º Alterar o artigo art. 11 da Portaria nº 164/2021/GS/
SEDUC/MT, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 Na vigência desta Portaria, cabe a cada Secretaria
Adjunta revogar a escala para o regime de revezamento com teletrabalho,
sendo necessário o retorno do regime de trabalho presencial em 100%
(cem por cento).
§ 1º Ao cômputo a que se refere o caput deste artigo,
excluem-se os servidores que se encontram em regime de teletrabalho, por
se enquadrarem ao grupo de risco, conforme artigo 4º, bem como todos os
servidores em afastamentos legais.
§ 2º O horário de cumprimento de jornada de trabalho no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação, órgão central, fica estabelecido
entre às 8 e 18 horas, sendo respeitado o intervalo intrajornada mínimo de
01 hora e máximo de 02 horas.

Art. 11 O recebimento do valor para a aquisição de um
computador portátil novo (notebook) não garante o recebimento do custeio
de plano de internet.

I - Todos os setores deverão ter funcionamento regular das 8
às 18 horas, com garantia da presença de servidores, respeitada a jornada
de 8 horas diária, devendo as respectivas chefias estabelecer intervalo
intrajornada que possa assegurar a efetividade do presente dispositivo.

Art. 12 O custeio de plano de internet não será devido durante
o usufruto de férias, licença prêmio ou outros afastamentos legais das
atividades relacionadas ao ensino, por período superior a 30 (trinta) dias.

II - O registro de frequência deverá ser realizado em sua
respectiva estação de trabalho por meio de senha pessoal do sistema
“WEBPonto”, não sendo permitido o uso do sistema biométrico.

Parágrafo único. No caso dos servidores temporários, os
pagamentos das parcelas para custeio serão pagos até o fim do contrato ou
interrompido em caso de rescisão contratual.

§ 3º O servidor em regime de teletrabalho, não deve registrar o
ponto de forma remota, (externo ou via aparelho celular), devendo proceder
com a inserção no WEBponto a Justificativa com o código Teletrabalho,
anexando os relatórios de atividades realizadas, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas.”

Art. 13 O custeio de plano de internet poderá ser suspenso
quando verificada a impossibilidade orçamentária e financeira de sua
manutenção nos exercícios posteriores.
Art. 14 Por se tratar de ajuda de custo, do valor referente ao
plano de internet, não será necessária prestação contas.
Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2021.
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Art. 3º Alterar o artigo art. 16 da Portaria nº 164/2021/GS/
SEDUC/MT, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. Nas Unidades Escolares, Assessorias Pedagógicas,
CASSIES e Diretoria Regional, a critério de cada Gestão Escolar fica
mantido o regime de revezamento com teletrabalho com no mínimo 70%
dos servidores em regime presencial, ficando liberado de forma OPCIONAL
a critério de cada unidade escolar, o plantão pedagógico com a participação
de no máximo 05 (cinco) alunos por plantão, respeitando as orientações
sanitárias e protocolos de biossegurança de cada município.”
Art. 4º Alterar o artigo art. 17 da Portaria nº 164/2021/GS/
SEDUC/MT, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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