PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Gabinete
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro
Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000
Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

DECRETO Nº 1.660 DE 1º DE OUTUBRO DE 2020.
“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS
AULAS E ATIVIDADES PRESENCIAIS EM TODA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ESTADUAL,
PARTICULAR E FILANTROPICA, ATÉ O FIM DO ANO
LETIVO DE 2020, NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID19.”
EZIGOMAR PESSOA JÚNIOR, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 34.843.565-4SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.089.668-11, domiciliado e residente no Município de Miracatu,
Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, aqui entendido o Município, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do
Regulamento Sanitário Internacional;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o recém Decreto Estadual n° 65.143, de 21 de agosto de 2020, que estendeu até o dia 06
de setembro de 2020 o período de quarentena em todo o Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO o retorno opcional das aulas e atividades presenciais previsto na disposição transitória
do Decreto Estadual n° 65.061, de 13 de julho de 2020, com redação dada pelo Decreto Estadual n° 65.140,
de 19 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO, ainda, a Resolução n° 61, de 31 de agosto de 2020 da Secretaria Estadual de Educação
– SEDUC, que também concede a opção às redes públicas municipais de ensino e às instituições privadas em
ofertarem atividades presenciais aos alunos a partir do dia 8 de setembro de 2020, observados os parâmetros
de classificação epidemiológica constantes do “Plano São Paulo”;
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CONSIDERANDO, que devidamente respondido o oficio nº 114/2020 GAB oriundo da Dirigente Regional
de Ensino, no qual notificou quais parâmetros e procedimentos seriam adotados ante a edição da Resolução
SEDUC 61, de 31/08/2020, pelo qual foram editadas normas complementares sobre a retomada das aulas e
atividades presenciais nas instituições de educação básica, no contexto da pandemia de COVID-19 e nos
termos do Artigo 6º, do Decreto 65.061, de 13/07/20.
CONSIDERANDO, que a Diretoria Regional de Educação quedou-se inerte quanto a estes procedimentos,
manifestando somente em data de 30 de setembro de 2020 que, “(...) não dispomos do posicionamento da
SEDUC quanto às tratativas dos Convênios de Transporte e Merenda Escolar(...)”.
CONSIDERANDO, os pareceres do Departamento Municipal de Saúde de Miracatu, , a consulta pública
recém-realizada no mês de setembro junto aos pais e responsáveis dos alunos da rede municipal, acerca do
eventual retorno das aulas e atividades presenciais no ano letivo de 2020, tendo significativa rejeição no
percentual de 83,0% para o retorno, decisão está ratificada pelo Conselho Municipal de Educação, contrários
ao retorno,
D E C R E T A:
Art. 1° Fica prorrogado o previsto no artigo 1º do Decreto Municipal nº 1.576, de 16 de março de 2020, para
permanecerem suspensas aulas e atividades presenciais em toda rede pública municipal de ensino, estadual,
particular e filantrópica, até o fim do ano letivo de 2020, 31/12/2020.
Parágrafo único. A rede pública municipal de ensino adotará as normas educacionais excepcionais
estabelecidas na Lei Federal n° 14.040, de 18 de agosto de 2020, bem como as diretrizes editadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE).
Art. 2º Prevalecerá até o final do calendário do ano letivo de 2020, no âmbito da educação pública municipal
a continuidade do ensino remoto.
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando suspensas as disposições em
contrário durante a sua vigência.
Miracatu 1º de outubro de 2020.

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
Meire Rolim Camargo de Oliveira
Superv. de Serv. Legislativo
Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal no site www.miracatu.sp.gov.br

