ESTADODAPÀRAÍBA
PREFEITURA MI]NICIPAL DE DIJAS E§TRADAS
DECRETO

N'O OI2O2O,DE 04 DE SETEMBRO

,INSTITUI

DE 2020.

O

COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DAS
AÇÔES DA COVID.I9 NA REDE MLJNICIPAL DE ENSINO
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS'.

A PREFEITA CONSTMUCIONAL DO MTINICIPIO DE DT]AS ESTRADAS,
ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuiçôes de seu cargo,

e

CONSIIIE RANDO a necessidade de se constituir um espaço para discussão sobre
questões relacionadas ao acompânhâmento das ações de retomo das escolas após a
pandemia da COVID19 no Município, com representantes do podeÍ execuúvo e com
representantes da sociedade civil organizada;
CONSIDERANDO a deelaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em março
de 2020, de que a situâç6o do

COVID-I9 em todos os Cofiinentes caracteriza pandemia

c que os estudos reÇentes demonstram a eficácia de medidas de afastamcnto social para
restringir sua disseminaçâo;
CONSIIIERÂNDO as disposições fixadas pela Lei Irederal no 9.394, de 1996 - Lei de
DiÍetrizes e Bases da Educação Nacional, em especial no artigo 22, no § 2' do artigo 23
e no § 4' do artigo 32;
CONSIDERANDO a Portaria no 356, de I I de março de 2020, do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO as manifestações exaradas pelo Conselho Nacional de Educação,
por meio da Resolução CNE/CEB n" 03, de 2018, e do Parecer CNE/CEB 19, de 2009;
CONSIDERANDO a Medida Provisôria n'934, de 0l de abril de 2020;
CONSIDERANDO o Parecer n' 05/2020 do Csnselho Nacional de Educação (CNE)
que tratâ especiÍicamente sobre a reorganização do Calendiírio Escolar e da
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da
carga horária mínima anual, em razâo da pandemia COVID-19I
CONSIIIERANDO a l,ei 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfÍentamento da
emergência de saüde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
pelo surto em 2019;
CONSIDERANDO a Resolução n" 12012020 Conselho Estadual de Educação

-

CEEiPB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal no 3112020 de

2310312020, que dispõe sobre

as medidas para o enfrentamento a emergência de saúde pública, declara a situação de

Estrâdâs e define medidas temporárias
emergenciais de prevenção de contagio pela Covid-l9;
emergência

no município de Duas

e

CONSDERANDO o cornpromisso social deste Conselho Municipal de Educaçâo com
a oferta de educação através do Ensino Remoto de acordo com a Resolução
de 0ll05DA20;

n

0212020

CONSIDERANDO o Planejamento EstÍatégico da Secretaria Municipal de Educação,
resolução n' 02/2020 de 0l /05/2020, do Conselho Municipal de Educação.

DECRETA:
Art.

I',

Fica inst'ituido Clomitê de Enfrentamento das ações da COVID-19 na Rede
Municipal de Ensino de Duas Estradas.

Art. 2'. Fica constitúdo o "Comitê de Enfrentamento das ações da COVID-19 na Rede
Municipal de Ensino", que seú composta pelos seguintes membros dos respectivos
segmentos:

I

Um Representânte dâ Secretaria Municipal de Educação;

-

II - flm Representante do Corselho Municipal de Educação;

III -

Dois RepresentsíÍes de Gestores Escolares: Zona flrbana e Rurâl;

IY

Dois Representantes da eoordenação Pedagógicâ: Zona Urbana e Rüral;

V

-

-

Um Representante do Ministério Público;

VI - Um Representante

de Pais de Alunos do Sistema

Municipal de Ensino;

VII - Um Representante da Secretaria de Saúde;
VItr - Um Representante
D(

-

da Assistência Social;

Um Reprsentante do Conselho de Direto da Criança

e

Adolescente;

X - Dois Representantes de Professores: Zona Urbana e Rural;

XI - Ilm Representânte do Conselho do CAE.

Art. 3'.

Competirá

ao Comitê de

Enfrentamento das ações

da

COVID-I9,

especialmente:

I

-

Elaborar o seu regimento intemo;

II - EstÍutuÍaÍ e organizar o Comitê

de Enfrentamento das ações da COVID-19 que se

constitui num espaço para discussão sobre questões relacionadas ao protocolo de
retorno das escolas após a pandemia da COVID-19 no mturicípio de Duas Estradas;

III - Elaborar um plano de contingência

para o retomo progressivo dos alunos nas

escolas da Rede;

IV

Revisar sistematicaÍnente as de{inições de condutas, diante de novas evidências ou
recomendações da OMS e da Vigilância Sanítaria;

-

e direcionamento adequados aos a.lunos, docentes
profissionais da Educação nas escolas;
V- Prover estÍatégias

-

e

demais

Definir regras paÍa o funcionamento das escolas e evitax a transmissão, surtos
retardar a propagação do ürus nas escolas da rede;

VI

VII

e

-

Acompalhar, de forma continuada, as diretrizes da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e outras organizações intemacionais, nacionais e autoridades de saúde

para obteÍ de modo oportuno e preciso, as condutas e/ou direcionamentos paÍa o retorno

gradual das escolas da rede;

VIII

-

Preparar os espaços fisicos rÍas escolas pâÍâ o recebimento gradual dos alunos da

rede, observando: estruturâ física, limpeza e higienização das escolas e transporte
€scolar;

D( - Promover educação continuada aos discentes, docentes e colaboradores das escolas
da rede, através da sensibilização em relação a etiqueta respiratória, utilüação dos
EPI's, mr{scaras, higiene das mãos, número de alunos por sala, verificação da
tempeÍatura na entrada das escolas;

X

-

XI

-

Elaborar e divulgff materiais de educação e saúde para a comunidade escolar;

Acompanhar a entrega de EPI's orientaçâo e uso para todos profissionais da
Educação que estiverem trabaihando nas escolas;
Comitê, para cumprimento dos objetivos preüstos nestê Decreto e üa
Resolução no (número da resolução do eME), orgâdzarem reuniões com represcntaltcs
dos diversss segmentos da socíedade analisando â suspensão das aulas, os PEE da
seeretaria e das escolas, â fôÍmação continuada dos profissionais do magistério e a

Art.

4o. Caberá ao

implantação do Ensino Remoto Emergencial e Intencional;

Art. 5'. O mandato seÍá de dois anos, podendo haver recondução por mais dois

anos

consecut'ivos;

Art. 60. À Presidência e a Vice-Presidência do Comitê serâo exercidas, respectívamente,
a presidência pelo Secretií,rio (a) de Educação e a vice-presidência pelo presidente do
CME, para um mandato de dois anos, podendo seÍ reconduzidos se necessário.
§

1o Cessada a

pandemia esse Comitê deverá ser desfoito.

O mandato de qualquer membro do Comitê será considerado extinto no caso de
expressa ou trícita, configurando-se esta última pela ausência por mais de duas
reuniões consecutivas, sem pedido de licença, ou pelo não comparecimento à metade

^rt.7o.
renúncia

das sessões plenárias realizadas no decurso de 1 (um) ano.

AÍt. 8'. O Comitê constituido por

este Decreto deverá encaminhar relatório periódico ao

Chefe do Poder Executivo, dos estudos realizados e das ações que porventura já estejam
sendo implementadas.

AÍ.

A

funçâo dos membros do Comitê e gratuita e considerada de relevante
interesse público, tendo o seu exercício prioridade sobre o de quaisquer outras.
9o.

Art. 10. As

despesas com

a execução deste decreto coüerão poÍ conta de

dotações

orçamentiírias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11. Este Decreto

entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições contriírias.

Joyce Renally Felix Nunes

Prefeita Constitucional

