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f,§I.\Í}O DÂ PARÀiÜ.{
PREFEITI:RA ITTIINI(]IPÂI, I}E Dt:Â§ E-§TR,{DÀS

DECRE I() ti" 01ü11020, Dti 04 l)ti SETIiMRR0 Dli 2020

'tÍ.lSTtTilI O COMITI DE [iNliR{-j!11'AMHNTO DÂ§
ÂÇÔL§ DA côv[).lc Nr REDE i\,ltjNlctp^L Dr EN§lNo
E DÁ OIJIRAS PROVÍDI1NCIÂS'

À PftDTEI'IÀ (lori§ I IICI(}À.'..U- IX) III:liI{llPlO Dt: Dl .{S E§TR,tD..r§,
g§1.{DÕ I}Á PÁRÀiÍ}À Í}o ust d j irlÍibuiçõ+ d+ v.r carlro. c

CO!\§IDER{IiH) a neçcsridadc dc sr. crmstrtuir úÍn ésFaço pura dirursÉo urbre

questões relacionadas ao acofipanhamelllo das 4ôes de retoíno d&r escolas àpôs a

pand+.min dn C()VIDlo no Municipdo, §om rsprc,&ltHntss do podcr clccutiro c com

íepÍss$itântes d! §ôciBdirdÊ Ér!il orgLsni?ld!,

CO:{Sl}llRÀiiD0 a dcckraç{o dr Organizaçào Mundial dc Saúdc (OMS). cm mari$o

dc 20Í1, dc quc l situà$Ío ds COVID.l9 cm lôdo5 05 Contirentcs c$ÍariÊí7n pdndêmis

e qle (B +§tlldos rescníes d{'n{xrstr*m ! clicúgi$ dê fiedidoJ de âtislsmcdts s${iâl lhre
ÍestÍingiÍ íur dissêminsçâol

COIIÍ§IDERÀNIX) as disposiçôer fixadrs pela Lei fe&ral n" 9.i9.1, de I99ó " Ler rlc

Drarias c Bascs da Educação §acional. cm cspc*ial no rrtigo 2). m $ 2'do f,rtigo t3
e no § 4odo anigo 32;

C.Oli§f DEB"ÀNÍX) r P$Ítâriâ n" 356, dB I I dB noÍçô dÊ 1010, do Minist'ixii) dâ §ôúdÊ;

CO!{§IDER{]i!X, as rnanat'esÍâções examdas pcl+ Consclho Nmioml dc EdrrçBo.
por mcio dâ Rc'soluçÀo C.NF.:CEB n'0i, dc 201t, r do PaÊ;er CNICEB 19, de 20ü9.

COIa§ r[RlNIlO u Mcdidâ Prrnisôtir Íf 9]4, {re 0l d€ el,trtl & 2020;

C()fi$IDERA:\IX) o farü{Í n'05,10?0 do Conxlho Nactonal dc Ê.duca$o {CNEI
qu râtÁ espcclficnmcntc sobrc a nrorganiaçào dô Câtendário Essôláí ê dá

po*ihilida& ds cômptllo d6 eli!'idadss nÊo prerncieir Fllr.! fins de cumpÍitn€nio díl

c*rga horária rninirna anrral, ern rszÀo da portdcmia L-OVID.l9i
C(}§S|DIiR.{NDO a l,ei l3.C?9, qüc dispõs sohrc as mcdrdrs pm cnfrtnBmerio ds

cmcrgtrcir dç saudc públicà de irnport§ncia int€mâf,isnâl decoÍÍente do C'oromr irur
peh surto ern !0 I 9.
(I):l§tllER\l\ D(, a Rcsoiução n" l20.rl(,10 Çonsclho llstsdusl de EduÉ'Éo

CEE,:PB:

COI{51}ER^NDO o D*rcto Municipl n' I u20:0 dÊ 2Ji0li:{.110. que dis1fre sobre

&\ ÍnedidÀs pâÍ& o eÍlfÍearâmentô tr errergÉrrcia de sairde püblrm. dc€lara a sitrüsáo dc

cmà.gênôi{ rN municipio de Düas EÉlradf,s c dçfinç mcdidas rcmpmúnar c
cmcryenciais dc prcr cnt io dr contáEo pclu Covid- 19;
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CONSIDERÀNDO o compromisso social deste Conselho Municipal de Educação com
a oferta de educação através do Ensino Remoto de acordo com a Resolução n' O212020

de01/0512020;

CONSIDERANDO o Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação,

resolução n" 021202O de 0110512020, do Conselho Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. l'. Fica instituído Comitê de Enfrentamento das ações da COVID-l9 na Rede

Municipal de Ensino de Duas Estradas.

Art. 2o. Fica constituído o "Comitê de Enfrentamento das ações da COVID-19 na Rede

Municipal de Ensino", que será composta pelos seguintes membros dos respectivos

se$nentos:

I - Um Representânte da §ecretaria Municipal de Educação;

II - LIm Representante do Conselho Municipâl de EducaçÍio3

III * Dois Representantes de Gestores Escolares: Zonâ flrbara e Rural;

IY - Dois Representantes da Coordenaçiio Pedagógica: Zona Urbana e Rural;

V - Um Represertante do Ministério Público;

VI - Um Representante de Pais de Alunos do Sistema Municipal de Ensino;

VII - Um Representante da Secretaria de Saúde;

VIII - Um Represcntânte da Assistência Social;

D( - Um RepresenÍante do Conselho de Direto da Criança e Adolescente;

X - Dois R.epresentantes de Professores: Zona Urbana e Rural;

XI - Um Representante do Conselho do CAE.



AÍ. 3o. Competirá ao Comitê de Enfrentamento das ações dâ COVID-I 9,

especÍalmente:

I * Elaborar o seu regimento intemo;

Il - Estruturâr e orga.nizar o Comitê de Enfrentamento das ações da COVID-19 que se

constitui num espaço para discussão sobre questões relacionadas ao protocolo de

retomo das escolas após a pandemia da COVID- 19 no município de Duas Estradas;

III - Elaborar um plano de contingência paÍa o retomo progressivo dos alunos nas

escolas da Rede;

IV - Reúsar sistematicamente as definições de condutas, diante de novas eüdências ou
recomendações da OMS e da Vigilância Sanitrl,ria;

V- Prover estratégias e direcionamento adequados aos altmos, docentes e demais

profissionais da Educação nas escolas;

\rl - Definir regras para o funcionamento das escolas e evitar a transmissão, surtos e

retardar a propagação do vírus nas escolas da rede;

VII - Acompanhar, de forma continuâda, as diretrizes da Oryanzação Mundial da

Saúde (OMS) e outras organizações intemacionais, nacionais e autoridades de saúde

para obter de modo oporhrno e preciso, as condutas e/ou direcionamentos paÍa o retorno

gradual das escolas da rede;

VIII - Preparar os espaços fisicos das escolas para o recebimento gradual dos alunos da

rede, observaldo: estrutuÍa fisica, limpeza e hig;eruação das escolas e transporte

escolar;

IX - Promover educação continuada aos discentes, docentes e colaboradores das escolas
da rede, através da sensibilização em relação a stiqueta respiratória, utilização dos
EPI's, mriscaras, higiene das mãos, número de alunos por sala, verificação da
tempemtura na entrada das escolas;

X - Elaborar e divulgar materiais de educaÇão e saúde para a comunidade escolar;

XI - Acompanhar a entrega de EPI's orientação e uso para todos profissionais da
Educação que estiverem trabalhando nas escolas;

Art. 4o. Caberá ao Comitê, para cumpÍimento dos objetivos prev:istos neste Decreto e n&

Resolução no (número da resolução do CME), orgardzaÍem reuniões com repÍesentantes

dos diversos segmertos da sociedade analisando a suspemão das aulas, os PEE da

secÍetaÍiâ e das escolas, a formação eontinuada dos profissionais do magistério e a
implautação do Ensino Remoto Emergencial e Intencional;



fut. 5'. O mandato será de dois anos, podendo haver recondução por mais dois anos

consecutivos;

Art. 60. A Presidência e a Vice-Presidência do Comitê serão exercidas, respectivamente,

a presidência pelo SecretráLrio (a) de Educaçâo e a vice-presidência pelo presidente do

CME, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos se necessário.

§ 1o Cessada a pandemia esse Comitê deverá ser desfeito.

AÍt. 7o. O mandato de qualquer membro do Comitê será considerado extinto no caso de

renúncia expressa ou tacita, configurando-se esta última pela ausência por mais de duas

reuniões consecutivas, sem pedido de licença, ou pelo não cornpârecimento à metade

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

AÍt. 8'. O Comitê constituído por este Decreto deverá encamiúar relatório periódico ao

Chefe do Poder Executivo, dos estudos realizados e das ações que porventura j á estejam

sendo implemenkdas.

Art. 9o. A função dos membros do Comitê é graluita e considerada de relevante

interesse público, tendo o seu exeÍcício prioridade sobÍe o de quâisqueÍ outÍas.

Art. 10. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotações

orçamenúrias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11. Este Decreto entrará eÍn vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçôes contrárias.

Joyce Renally Felix Nunes

Prefeita Constitucional


