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Prezados(as),

Bem-vindos(as) à nossa Newsletter deste mês!

Nós, da Helder Nascimento Advogados, destacamos algumas notícias, 
de relevância no mundo jurídico, relativas às seguintes áreas: Assistência 
Social, Educação e Geral.

Bom proveito!
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A S S I S T Ê N C I A 
S O C I A L

Na terça-feira, 17 de novembro de 2020, o Ministério da Cidadania publicou a Portaria n.º 
148/2020, que aprova as recomendações gerais para a gestão da rede socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas).

As diretrizes estão contidas na Nota Técnica n.º 26/2020 expedida pelo Ministério da 
Cidadania.

Conforme já apontado, o documento traz as recomendações para gestão da rede 
socioassistencial, com o foco principal nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 
correspondente à adaptação para a nova realidade imposta pela pandemia de Covid-19.

Importa salientar que os gestores devem se atentar à realidade local em relação à 
pandemia para a adoção das medidas.

Aprovada nota técnica relativa 
ao Suas no período de calamidade 
compreendido pela pandemia 
de Covid-19.
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E D U C A Ç Ã O

No dia 27 de novembro de 2020, o Governo do 
Estado do Ceará publicou o Decreto n.º 33.824, 
dispondo acerca das normas atinentes ao isola-
mento social em decorrência da Covid-19.

O Decreto supra ampliou a oferta de alunos 
na modalidade presencial para o Ensino Infantil 
na capital, sendo agora a capacidade máxima de 
alunos, nas salas desse nível de ensino, de 75%.

Mesmo com a ampliação, é necessária a ob-
servância das regras de saúde, de segurança e, 

também, todos os protocolos de distanciamento 
social, com a finalidade de evitar novas conta-
minações.

Este documento está protegido pelas leis de 
Direito Autoral e, portanto, não deve ser copiado, 
divulgado ou utilizado para outros fins que não 
os previstos pelo autor ou expressamente auto-
rizados por ele.

Novo Decreto amplia oferta do ensino em instituições do estado 
do Ceará.

Entidades lançam edital para premiação  
de boas práticas para professores.

A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em conjunto com a União Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação (Undime) e o Itaú Social, lançou o “Prêmio Educação Infantil: Boas Práticas de 
Professores Durante a Pandemia”.

O prêmio busca reconhecer as práticas inovadoras, no campo da educação, promovidas pelos 
educadores da rede pública e de entidades conveniadas. As inscrições já estão abertas e irão até o 
dia 14 de dezembro de 2020.

Com isso, as instituições pretendem encontrar as melhores práticas conjuntas do tripé  
(escola, família e aluno) como fomento do desenvolvimento de novas técnicas inovadoras para  
a Educação Infantil.

 
Fonte: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/entidades-lancam-edital-para-pre-

miar-boas-praticas-de-professores-durante-a-pandemia

Link para inscrições e edital:  https://www.premioeducacaoinfantil.com.br/
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 Na quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, foi publicado o despacho pelo Ministro da 
Educação que aprova o Parecer n.º 19/2020 do Conselho Nacional de Educação.

 O seguinte Parecer tinha sido publicado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE em 
data de 06 de outubro de 2020 e, desde então, estava pendente de aprovação.

 O documento aborda as questões atinentes à relativização das atividades para os perío-
dos letivos de 2020-2021, dispondo ainda sobre a forma de ensino, se remoto ou presencial, 
avaliação, dentre outros assuntos.

 Um dos principais pontos do documento é relativo à possibilidade de adoção de ensino 
remoto até o final do ano de 2021 ou enquanto perdurar o estado de calamidade provocado 
pela pandemia.

Ministério da Educação aprova Parecer 19/2020 do 
Conselho Nacional de Educação, que dispõe acerca da 
flexibilização durante a pandemia.

 O SINEPE – Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Pernambuco divul-
gou, no dia 23 de novembro de 2020, o possível calendário letivo a ser seguido no ano de 
2021.

 O calendário escolar é uma importante ferramenta de gestão e de planejamento para as 
escolas, e visa dar um melhor aprendizado ao aluno.

 Para ter acesso ao documento, basta clicar no link: https://sinepe-pe.org.br/downlo-
ads/calendario-escolar/.

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do estado de 
Pernambuco divulga calendário escolar 2021.
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Foi lançada a ferramenta do e-notariado, uma ferramenta totalmente digital que servirá para 
assinatura digital de documentos de forma remota.

A ferramenta que foi desenvolvida pelo Colégio Notarial do Brasil poderá ser requisitada gratui-
tamente junto aos cartórios que estejam vinculados, portando, o solicitante, documento de identi-
ficação e comprovante de endereço.

O cadastro da assinatura digital, feito junto ao cartório, é totalmente gratuito e será armazenado 
no aparelho celular do solicitante, sendo importante a comunicação ao serviço notarial em caso de 
perda ou troca de aparelho.

Para mais informações, consulte o sítio eletrônico: https://www.e-notariado.org.br/customer. 
Nele, poderão ser encontradas informações de como deve ser solicitado seu certificado de assina-
tura digital, assim como os cartórios que fazem parte.

Colégio Notarial lança plataforma para 
assinatura digital de documentos.
G E R A L
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Visitem também nossas presenças no Instagram, Facebook, bem como nosso site, 

em que poderão obter mais informações e atualizações:

      hnadv   hnadv   www.hnadv.com.br

Mantenham contato conosco. É sempre um prazer atendê-los e construir soluções customizadas para o 

seu negócio ou atividade, que, de forma mais segura e eficiente, atendam às suas necessidades.

Melhores cumprimentos,

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/

