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DECRETO MUNICIPAL Nº 65  DE 23 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Estabelece normas excepcionais 
destinadas ao ano letivo de 2020 para à 
Educação Básica sob responsabilidade, 
como decorrência do enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública 
que trata a Lei nº 13.979/2020 e dá 
providências correlatas. 

 
O Prefeito José Carlos Silva Pinto, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e 
 
CONSIDERANDO a Declaração do OMS datada de 11 de março de 2020, 
sobre a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes, 
determinante de estado de pandemia e de haver no referido documento, 
orientação de contenção por meio de distanciamento social, entre outras 
medidas; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro 
de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 4 de fevereiro de 
2020 que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em 
razão da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020 – Lei de 
Conversão da Medida Provisória nº 934 de 01 de abril de 2020, que flexibilizou 
os dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
preservando a obrigatoriedade de 800 horas para o Ensino Fundamental e 
flexibilizando-as para a Educação Infantil. Esta Lei reafirma o dever e 
autonomia dos sistemas de ensino em editar normas para regulamentação e 
cumprimento do Calendário Escolar; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, prevendo a 
possibilidade de realização de atividades fora do ambiente escolar para 
estudantes que estejam impossibilitados de frequentar a unidade escolar por 
conta de risco de contaminação direta ou indireta, de acordo com a 
disponibilidade e normas estabelecidas pelos Sistemas de Educação; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispondo sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 
2019; 
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CONSIDERANDO as orientações previstas nos Pareceres CNE/CP nº 5, 9 e 
11 para adoção de atividades remotas enquanto perdurar a pandemia; 
 
CONSIDERANDO que o Departamento Municipal de Saúde desaconselhou 
retomada frente ao risco significativo de tal ação; 
 
CONSIDERANDO o resultado da pesquisa aplicada aos responsáveis pelos 
alunos da Rede Pública indicando que 82% destes, não autorizarão os alunos 
ao comparecimento presencial às escolas no presente ano; 
 
CONSIDERANDO que a Rede Municipal também atua com crianças menores 
de 2 anos, ou seja, em faixa etária na qual não é recomendado pela Anvisa o 
uso de máscaras, tornando-as altamente vulneráveis ao contágio; 
 
CONSIDERANDO que mesmo à adoção do mais rígido protocolo sanitário, não 
garante a impossibilidade de contaminação. 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º - As horas de atividades escolares previstas na Lei Federal nº 14.040 / 
2020, como obrigatórias ou não ao cumprimento do Calendário Escolar do 
corrente ano letivo, organizadas na esfera de atuação do Departamento 
Municipal de Educação conforme Portaria nº 195, de 27 de abril de 2020 e 
complementares, cumprir-se-ão da data de 27 de abril a 23 de dezembro de 
2020, por meio remoto. 
 
Art. 2º - A flexibilização das horas de atividades escolares para a Educação 
Infantil prevista na Lei Federal citada no artigo 1º do presente Decreto, não 
desobriga o planejamento, preparo e envio de atividades e orientação para este 
segmento, como meio para assegurar o incentivo, a continuidade das 
aprendizagens e manutenção de vínculos entre o aluno e sua escola.  
 
Art. 3º - Os anos / turmas escolares pertencentes ao Ciclo de Alfabetização 
(1ºs e 2ºs anos), 3ºs, 4ºs e 5ºs anos formarão ciclo contínuo deste ano para o 
seguinte, ficando estabelecido que as habilidades não desenvolvidas em 2020, 
deverão ser retomadas em 2021, de forma a mitigar prejuízos decorrentes da 
pandemia causada pelo Novo Coronavírus. 
 
Art. 4º - Os profissionais que atuam na Educação Municipal deverão aplicar 
avaliação diagnóstica de entrada no início de 2021 e implantar projetos de 
recuperação contínua e paralela para mitigação de defasagens identificadas. 
 
Art. 5º - Compete ao Departamento Municipal de Educação regulamentar e 
expedir normas complementares, quando e se necessário. 
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Art. 6º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município e 
em razão de determinações federais.  
 
Art. 7º. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas nos Decretos 
anteriores editados pelo Município de Pariquera-Açu no tocante ao 
enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus. 
 
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
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Prefeito Municipal 
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Diretora de Educação 

 
 


