
“Deus Seja Louvado”

DECRETO MUNICIPAL Nº 74 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18 de 24 de março de
2020, definindo a forma do retorno
presencial dos alunos da rede pública e
particular de ensino no município de
Pariquera-Açu e dá outras providências.

O Prefeito Wagner Bento da Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei e

CONSIDERANDO a necessidade padronização entre as normas editadas pelo
Governo do Estado de São Paulo e as editadas pelo Município de Pariquera-Açu
quanto ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus, a fim de evitar
divergências quanto ao seu entendimento e implementação;

CONSIDERANDO a necessidade da retomada presencial dos alunos da rede
pública e particular de ensino, respeitadas as normas sanitárias editadas pelo
Governo do Estado de São Paulo e o determinado na Deliberação nº 204/2021 da
CEE do dia 14/10/2021;

CONSIDERANDO que as medidas restritivas podem ser reavaliadas de acordo
com a conveniência e o interesse público, respeitadas as respectivas medidas
sanitárias pertinentes, nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18 de 24 de
março de 2020.

DECRETA:

Art. 1º. O retorno presencial dos alunos no âmbito da toda a rede pública e privada
de ensino observará a todos os protocolos sanitários e será obrigatória a partir do
dia 18/10/2021, devendo seguir as seguintes orientações até o dia 02/11/2021:

I – observância da distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas na sala de
aula;
II – adoção de revezamento dos alunos para acomodação nas salas de acordo
com o distanciamento determinado pela norma estadual será aplicado de acordo
com a determinação do Departamento de Educação.

Art. 2º Não estão obrigados ao retorno presencial previsto no artigo 1º, devendo
manter as atividades de forma remota:

I – as gestantes e puérperas;
II – os alunos a partir de 12 anos pertencentes ao grupo de risco e sem o ciclo
vacinal completo;
III – os menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco;
IV – os alunos com a saúde fragilizada, mesmo com o ciclo vacinal completo,
mediante indicação médica para permanência no sistema remoto de ensino.
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Art. 3º. A partir do dia 03/11/2021 será obrigatória a presença de todos os
estudantes simultaneamente nas salas de aula, com manutenção da aplicação dos
protocolos sanitários.

Parágrafo único – As atividades presenciais das creches serão retomadas a partir
do dia 03/11/2021.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado ou alterado a qualquer tempo, ficando revogadas as disposições em
contrário.
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