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DECRETO N° 3.051, DE 30 PE SETEMBRO DE 2020

" DISPÕ E SOBRE A SUSPENS Ã O DA RETOMADA DAS AULAS E
ATIVIDADES PRESENCIAIS, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID19,
E D Á OUTRAS PROVID ÊNCIAS. "

JOSÉ ADALTO BORINI, Prefeito Municipal de Nhandeara, Estado de Sã o
Paulo, usando das atribuições que lhe sã o conferidas por Lei, em conjunto
com o Departamento Municipal de Educa çã o, no uso das atribuições que
lhe sã o conferidas por lei; e

CONSIDERANDO que a sa ú de é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante polí ticas sociais e econ ómicas que visem à reduçã o
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitá rio
à s a çõ es e serviç os para sua promoçã o, proteçã o e recuperaçã o, na forma
do artigo 196 da Constituiçã o da República;

CONSIDERANDO a Portaria n 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Sa úde, que disp õ e sobre a Declara çã o de Emergência em
Sa úde Pública de Import â ncia Nacional ( ESPIN ) em decorr ê ncia da
Infecçã o Humana pelo novo corona vírus ( covid - 19 ) ;

°

CONSIDERANDO a necessidade constante de conter a dissemina çã o da
COVID - 19 e garantir o adequado funcionamento dos serviç os de sa ú de;

CONSIDERANDO o "Plano S ã o Paulo de Retomada Consciente" lanç ado
pelo Governo do Estado de S ã o Paulo com a flexibiliza çã o da quarentena
imposta ao Estado pelo Decreto n 64.994, de 28 de maio de 2020;

°

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade P ública declarada no
Município de Nhandeara pelo Decreto n 3.014 de 23 / 03 / 2020 .

°
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CONSIDERANDO o bem -estar de toda a população advindo de medidas
que possibilitem a reduçã o da transmissã o do COVID - 19;

CONSIDERANDO que a popula çã o em idade escolar retornando as aulas
presenciais geraria um aumento considerá vel no fluxo de pessoas
circulando;
CONSIDERANDO a consulta pública feita pelo Departamento Municipal
de Educa çã o junto aos responsá veis dos alunos, docentes da Rede
Municipal e ao Departamento Municipal de Sa ú de;
CONSIDERANDO a consulta pública feita pelos Gestores das Unidades
Escolares Estaduais junto aos responsá veis dos alunos e docentes da
Rede Estadual de Ensino;

CONSIDERANDO a consulta aos Gestores das Unidades Escolares
Municipais, Estaduais e Particulares, na qual apurou- se pretensã o
majoritá ria para suspensã o das aulas presenciais; e
CONSIDERANDO o disposto pelo Secretá rio de Estado da Educa çã o, de
que cada municí pio terá autonomia para decidir sobre a volta à s aulas,

DECRETA

-

Art. Io Fica suspensa a retomada das aulas presenciais na Educa çã o
Bá sica ( Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino M édio ) na Rede
Pública Municipal e Estadual, bem como, na Rede Particular de Ensino do
Município de Nhandeara / SP, até 31 de Dezembro de 2020

.

I

- As atividades educacionais deverã o continuar de forma remota até a

data estipulada no caput deste artigo .
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e
- Para as unidades da Rede Particular de Ensino, fica flexibilizado
, quando

facultativo apenas os atendimentos educacionais individuais
necessá rio, desde que sejam tomadas todas as medidas de sa ú de e com
aval e supervisã o do Departamento Municipal de Sa úde desta
municipalidade

.

-

As Instituições Educacionais integrantes da Rede Pública
Municipal e Estadual, bem como da Rede Particular de Ensino retornar ã o
suas atividades presenciais no ano de 2021.
Art. 2 o

-

Como forma de transmissã o do conteúdo programático e
Art. 3 o
cumprimento da matriz curricular, as aulas continuar ã o sendo
ministradas remotamente e organizada de acordo com cada rede de
ensino.

-

As suspensões e flexibiliza çõ es de atividades previstas neste
Art. 4 o
Decreto poderã o ser revistas a qualquer momento em caso de

comprovada necessidade, conforme avalia çã o de risco baseada nas
amea ç as ( fatores externos ) e vulnerabilidades ( fatores internos), at é que
a Emergência de Saúde Pública de Importâ ncia Nacional esteja
encerrada .
Art. 5 o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica çã o,
revogadas as disposi ções em contr á rio.
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