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Homologa o calendário escolar do ano 
letivo de 2015, a ser cumprido pelas 
Escolas Municipais de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, localizadas na Zona 
Urbana e Rural do Município de Afuá-PA, 
e da outras providências. 

 
O Prefeito Municipal do Afuá-PA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, e 
 

Considerando a necessidade de adequar o calendário escolar às peculiaridades locais, tais 
como econômicas e climáticas, conforme estabele o § 2º, do art. 23, da Lei 9.394/96 – LDB, que 
estabelece a diretrizes e bases da educação nacional;  

 

Considerando a necessidade de estabelecer o calendário escolar do ano letivo de 2015, a 
ser cumprido pelas Escolas Municipais de Ensino Fundamental localizadas na Zona Urbana e Rural 
do Município de Afuá-PA; e 

 
Considerando a necessidade de ajustar as despesas aos recursos financeiros a serem 

repassados no ano de 2015, para o Município aplicar nos gastos com a educação, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica homologado o calendário escolar do ano letivo de 2015, em anexo, com início 

em 23 de fevereiro de 2015 e término em 14 de dezembro de 2015, que é de cumprimento 
obrigatório pelas Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental localizadas na 
Zona Urbana e Rural do Município de Afuá-PA, excluído o período reservado aos exames finais  -
recuperação final, com início no dia 15 de dezembro e término no dia 31 de dezembro de 2015. 

 
§ 1º. Para completar as 800 (oitocentas) horas exigidas pela Lei nº 9394/96 - LDBEN, a 

serem distribuídas, no mínimo, em 200 (duzentos) dias letivos, haverá no ano escolar de 2015, 
aulas em 20 (vinte) dias de sábados, contados do período compreendido entre o dia 23 de fevereiro 
de 2015 a 14 de dezembro de 2015, conforme constantes no calendário escolar do ano letivo de 
2015. 

   
§ 2º. A título de compensação pelos sábados letivos a serem cumpridos pelos profissionais 

do magistério e equipe de apoio, serão considerados como compensados 20 (vinte) dias úteis, 
contados do dia 16 de janeiro de 2015 a 13 de fevereiro de 2015. 

                              . 
Art. 2º. O calendário escolar do ano letivo de 2015, de cumprimento obrigatório pelas 

Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental localizadas na Zona Urbana e Rural 
do Município de Afuá-PA, consiste como documento oficial de gestão da Secretaria Municipal de 
Educação de Afuá, visando ao cumprimento efetivo e obrigatório dos 200 (duzentos) dias letivos no 
ano, conforme inciso I, do art. 24 da Lei 9.394/96. 

 
Parágrafo único. O presente calendário é flexível para atender as peculiaridades de cada 

escola da zona urbana ou rural, desde que essa flexibilização não prejudique carga horária mínima 
anual, conforme determina a Lei nº 9.394/96. 
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Art. 3º. O cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos é obrigatório por parte de todos os 

professores da rede municipal de ensino, e obrigam-se a repor os dias letivos faltantes em 
cumprimento à Lei nº 9.394/96, sob pena de responder civilmente pelos danos causados, além de 
sujeitar-se às sanções cabíveis e sofrer o devido processo administrativo, além das demais 
cominações legais cabíveis. 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá-PA, aos 13 de janeiro de 2015. 

 
 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 

 
 
 
 
 

PUBLICADO no MURAL 
da Prefeitura de Afuá  

EM 13/01/2015 
 

KEILA ROSA GONÇALVES 
Assessora Técnica – DRH 

Decreto nº002/2014-GAB/PMA 

CPF 934.975.202-68 
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