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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: Educação, 
Geral, Tributário, Saúde e Assistência Social e Idoso.

Bom proveito!
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E D U C A Ç Ã O

No dia 29 de outubro de 2020, foi publicada a 
Resolução n.º 1 do pleno do Conselho Nacional 
de Educação, em que dispõe acerca da Forma-
ção Continuada dos Professores da Educação 
Básica, instituindo uma Base Nacional Comum 
para que seja seguida e implantada num prazo 
de dois anos, contados da sua publicação.

Essa resolução indica o uso de metodologias 
ativas na formação docente, que consiste nos 
métodos em que o docente será posto em um 
patamar de facilitador, buscando que os próprios 
discentes sejam protagonistas no processo for-
mativo.

Para mais informações, acesse: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/prazo-para-retificacoes-
-termina-nesta-sexta

Outro método de formação é por meio do tra-
balho colaborativo entre pares, em que profes-
sores que atuem em mesmos âmbitos e setores 
possam ter trocas de experiências, visando o 
melhoramento dos métodos utilizados com os 
alunos.

 
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.

Publicada resolução que dispõe sobre a Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica.

Dados do Educacenso.
Em 30 de outubro de 2020, encerrou-se o pra-

zo para que os gestores das escolas conferis-
sem e, se necessário, retificassem os dados do 
Censo Escolar da Educação Básica 2020.

 
O Educacenso abrange as relações de alunos 

vinculados, exclusivamente, a turmas de ativida-
de complementar, de atendimento educacional 
especializado e de curso de formação inicial e 
continuada concomitante, sendo que as matrí-
culas dessa natureza serão desconsideradas 
para as estatísticas oficiais e para o repasse de 
recursos, caso não seja informado o vínculo do 
aluno na escolarização.

 Os gestores dos sistemas estaduais e mu-
nicipais de educação devem acompanhar todo o 
processo censitário, com o objetivo de zelar pelo 
cumprimento dos prazos.

 
A divulgação dos resultados finais do Censo 

Escolar, das sinopses estatísticas, com todas as 
redes de ensino de forma contextualizada, bem 
como a publicação dos microdados estão pre-
vistas para janeiro de 2021, sendo também pu-
blicado no Diário Oficial da União (DOU) e, como 
previsto em lei, servirá como base à destinação 
de recursos do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb). 
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A Resolução n.º 01, de 13 de novembro de 
2020, trata sobre o direito de matrícula de 
crianças e de adolescentes migrantes, refu-
giados, apátridas e solicitantes de refúgio no 
sistema público de ensino brasileiro. Essa 
norma determinou, em seu artigo 1, que de-
verá ser aceita as matrículas de crianças e 
de adolescentes migrantes, refugiados, apá-
tridas e solicitantes de refúgio nas redes pú-
blicas de educação básica brasileiras, sem 
o requisito de documentação comprobatória 
de escolaridade anterior, nos termos do ar-
tigo 24, II, "c", da Lei n.º 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, (LDB), e sem discriminação 
em razão de nacionalidade ou condição mi-
gratória, aplicando-se também à Educação 
de Jovens e Adultos – EJA.

Referida resolução ainda estabelece que não 
consistirão em óbice à matrícula: a ausência 
de tradução juramentada de documentação 
comprobatória de escolaridade anterior, de 
documentação pessoal do país de origem, 

Matrícula de crianças e de adolescentes migrantes, 
refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio no sistema 
público brasileiro.

de Registro Nacional Migratório (RNM) ou 
Documento Provisório de Registro [Nacional 
Migratório (DP-RNM) e a situação migratória 
irregular ou expiração dos prazos de valida-
de dos documentos apresentados.

A fim de assegurar o bom acolhimento dos 
estudantes, consta, no artigo 6, que as di-
retrizes a serem seguidas pelas escolas no 
acolhimento serão: não discriminação; pre-
venção ao bullying, racismo e xenofobia; não 
segregação entre alunos brasileiros e não 
brasileiros, mediante a formação de clas-
ses comuns; capacitação de professores e 
funcionários sobre práticas de inclusão de 
alunos não brasileiros; prática de ativida-
des que valorizem a cultura dos alunos não 
brasileiros e oferta de ensino de português 
como língua de acolhimento, visando a in-
serção social àqueles que detiverem pouco 
ou nenhum conhecimento da língua portu-
guesa.
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No dia 12 de novembro de 2020, foi publicada a Portaria n.º 518, a qual restringiu, pelo prazo de 
trinta dias, a entrada no País de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros 
meios terrestres ou por transporte aquaviário.

Essa determinação, conforme artigo 3, não se aplica a: brasileiro, nato ou naturalizado; imi-
grante com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou indeterminado, no território 
brasileiro; profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que de-
vidamente identificado; funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro; estrangeiro 
cujo cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro, cujo ingresso seja autorizado espe-
cificamente pelo Governo brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias, 
portador de Registro Nacional Migratório; e transporte de cargas.

A Portaria não traz restrição quanto à entrada no País por via aérea (artigo 7), desde que obede-
cidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, 
quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

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 autori-
zados por ele.

Restrição excepcional e temporária 
de entrada no País de estrangeiros de 
qualquer nacionalidade.

G E R A L
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T R I B U -
T Á R I O

Na segunda-feira, dia 09 de novembro de 2020, foi sancionada a Lei Complementar n.º 436/2020, que 
alterou as disposições contidas na Lei Complementar n.º 362/2017, ambas do estado do Pernambuco.

As mudanças trazidas pela nova lei são pertinentes ao artigo 9º da Lei Complementar 362/2017. Com 
essa nova lei complementar, passou a ser facultado ao Estado a possibilidade de instituir novo programa 
de recuperação de créditos tributários, sendo necessária sua autorização por Convênio ICMS celebrado no 
âmbito do Conselho Nacional de Política Tributária (Confaz) e motivado por estado de calamidade pública 
declarado pelo Estado de Pernambuco em decorrência da pandemia da Covid-19.

Sancionada lei que possibilita a instituição de novo 
programa de recuperação de créditos tributários no 
estado de Pernambuco.
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Na última terça-feira, dia 13 de outubro, foi publicado o Decreto n.º 10.517/2020, que 
prorrogou pelo prazo de sessenta dias, limitados até o fim do estado de calamidade pública 
declarado pela pandemia de Covid-19, o prazo para a prorrogação de acordos voltados para 
a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornadas e salários, podendo tal prorroga-
ção ser realizada por período sucessivo ou intercalado.

Por fim, o decreto dispõe que o prazo máximo admitido para os casos albergados pela 
Lei n.º 14.020/2020 (que trata das medidas de combate aos impactos da Covid-19, discipli-
nando as regras atinentes à celebração dos acordos em questão) será de 240 (duzentos e 
quarenta) dias, limitado ao fim do estado de calamidade.

Telemedicina.S A Ú D E
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A S S I S T Ê N C I A 
S O C I A L

O prazo para apresentação do Plano de Ação e dos Relatórios de Atividades junto aos 
Conselhos de Assistência Social foi prorrogado para 31 de dezembro de 2020, conforme 
Resolução n.º 18, de 03 de novembro de 2020, do Ministério da Cidadania.

Assim sendo, os gestores das entidades ou organizações que atuem na área de assis-
tência social devem planejar a entrega dos documentos acima de acordo com o novo prazo 
definido na Resolução n.º 18.

Prorrogação do prazo de apresentação do 
Plano de Ação e dos Relatórios de Atividades 
nos Conselhos de Assistência Social.
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Na terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, foi publicada a Lei Ordinária n.º 17.103/2020 
pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco dispondo acerca das medidas pre-
ventivas a serem seguidas pelas instituições de acolhimento e permanência do idoso, casas 
de repouso e congêneres.  

           
Referida lei determina que as instituições deverão providenciar sala para desinfecção 

para que os funcionários possam passar por ela na troca de turno, garantindo que não ocor-
ra a entrada de algum vírus que possa causar males.

Além disso, é imposta a obrigatoriedade no uso dos Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) por todos os funcionários, sendo de responsabilidade da instituição o seu for-
necimento.

Ademais, a lei traz outras determinações que devem ser seguidas e observadas obriga-
toriamente por todas as instituições. 

       
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 expres-
samente autorizados por ele.

Sancionada lei que determina 
protocolos de saúde e higiene no âmbito 
das instituições de acolhimento e 
permanência do idoso e congêneres
em Pernambuco.

I D O S O
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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/

