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NOTA DE REPÚDIO 

 

 
O Conselho Municipal de Educação de Cáceres – CMEC, através deste 

instrumento, vem manifestar com veemência repúdio ao Decreto nº. 188 de 09 

de abril de 2020, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do 

Estado de Mato Grosso em 20 de abril de 2020, editado por decisão unilateral e 

arbitrária do Prefeito, Francis Maris Cruz, que determina a suspensão dos 

contratos temporários decorrentes da Lei n. 1.931/2005, firmados no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação.  

 
Esse Decreto prevê que: “Em decorrência da paralisação das aulas da Rede 

Municipal de Ensino, os contratos temporários dos cargos de Professor, Auxiliar 

de Desenvolvimento Infantil e Auxiliar de Serviços Gerais, decorrentes da Lei nº. 

1,931/2005, firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, terão 

seus efeitos suspensos, com consequente interrupção dos pagamentos pelo 

período de 05 de abril à 30 de abril de 2020”, justificando seu ato nas seguintes 

legislações: 1. Lei n º. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no entanto, está Lei 

contraria a maldita atitude, pois no seu Art. 3º, § 3º - assegura que “ Será 

considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade Laboral privada o 

período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo”; 2. Medida 

Provisória nº. 934, de 1º de abril de 2020 – Estabelece normas excepcionais sobre 

o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas 

para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a 

Lei nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e, 3. Decreto Estadual nº. 432/2020 

que suspendeu até o dia 30 de abril de 2020, as atividades escolares presenciais 

de ensino fundamental, médio e superior, cujas normas dispostas são 

vinculantes aos Municípios do Estado de Mato Grosso, vejamos que as duas 

respectivas normas mencionadas, trata de flexibilizar o cumprimento do ano 

letivo de 2020 e suspender as atividades escolares presenciais. Denota que não 
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se vislumbra em nenhum momento possibilidades de suspender contratos 

temporários e interrupção de pagamento de servidores. Igualmente, observamos 

que é inadmissível prevalecer a atitude deste gestor de suspender pagamento 

aos profissionais que encontram-se rigorosamente contratados e que devido este 

momento de crise de saúde pública, como qualquer outro servidor/pessoa estão 

cumprindo o isolamento social compulsoriamente. 

 
Assim, em nome dos profissionais de educação comprometidos com o 

fortalecimento da democracia, respeito, e a qualidade do ensino, solicitamos a 

imediata revogação do Decreto nº. 188 de 09 de abril de 2020 – “Determina a 

suspensão dos contratos temporários decorrentes da Lei n. 1.931/2005, 

firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e dá outras 

providências.” 

Nenhum poder é absoluto. 

 

Conselho Municipal de Educação de Cáceres, 22 de abril de 2020. 

 

 

Profº Luis Aurélio Alves 
Conselheiro Presidente 

Conselho Municipal de Educação de Cáceres 
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