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DECRETO MUNICIPAL Nº 140/2021 

 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 140/2021, DE 30 DE 

JULHO DE 2021. “DISPÕE SOBRE A 

REGULAMENTAÇÃO DA RETOMADA DE 

AULAS SEMIPRESENCIAIS NOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 

LUZIA DO PARUÁ MARANHÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, 

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem as Constituições 

da República e do Estado do Maranhão e com base nas 

disposições da Lei Orgânica do Município de Santa 

Luzia do Paruá, conforme o art. 61, inciso VI, e no 

exercício Superior da Administração Pública 

Municipal; CONSIDERANDO o direito à Educação, 

prescrito no art. 205 da Constituição da República 

Federativa do Brasil e também os documentos 

orientativos que tratam dos Protocolos Sanitários no 

período da pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO, que o Município de Santa Luzia 

do Paruá- MA, evidenciou o retorno das aulas não 

presenciais na Rede Pública de Ensino em 05 de abril 

do ano em curso; CONSIDERANDO as orientações 

do Parecer nº 5/2020-CEB/CNE que recomenda ações 

educacionais complementares a fim de garantir 

atendimento escolar essencial, propõe-se, 

excepcionalmente, a adoção de atividades pedagógicas 

não presenciais a serem desenvolvidas com os 

estudantes enquanto persistirem restrições sanitárias 

para presença completa dos estudantes nos ambientes 

escolares; CONSIDERANDO a Resolução Nº 2 do 

Conselho Nacional de Educação que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais Orientadoras para 

implementação dos dispositivos da Lei 14.040 de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas 

excepcionais a serem adotadas pelos Sistemas de 

Ensino, durante o estado de calamidade causada em 

decorrência do Coronavirus-Covid-19; 

CONSIDERANDO o art. 12 da LDB que determina 

que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de assegurar o cumprimento dos dias 

letivos e horas-aula estabelecidas. DECRETA: Art. 

1º - Fica regulamentado e autorizado o retorno das 

aulas em regime semipresencial nos estabelecimentos 

de Ensino da Rede Pública de Santa Luzia do Paruá-

MA, a partir de 02 de agosto do ano em curso (2021), 

observadas as disposições deste Decreto. § 1º Fica 

mantido o calendário escolar para o ano letivo de 

2021, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Educação, sendo que as aulas retornarão de forma 

gradativa e semipresencial, seguindo todos os 

protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 

Saúde. § 2º O retorno se dará de forma semipresencial, 

em regime de alternância, com horários intercalados 

na entrada e saída do estudante do Estabelecimento de 

Ensino, evitando aglomerações. § 3º O retorno 

semipresencial para os alunos da Educação Infantil, 

será de no máximo 10 (dez) alunos por sala, em 

regime de alternância diária, com atendimento de no 

máximo duas horas e meia para desenvolvimento e 

acompanhamento de atividade escolar; § 4º O retorno 

semipresencial aos alunos do Ensino Fundamental e 

EJAI, será de 50% (cinquenta por cento) da 
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capacidade de atendimento dos alunos por sala, em 

regime de alternância diária aos (anos iniciais), sendo 

que os (anos finais) a alternância será semanal, com 

04 (quatro) horários de 40 (quarenta) minutos, para 

ambos, o restante do horário será destinado para 

elaboração de atividades complementares pelos 

docentes. § 5º As Escolas do Campo, ou seja, da zona 

rural com matrículas inferior a quinze alunos por sala, 

poderá optar pela forma presencial, seguindo todos os 

protocolos de biossegurança no ambiente escolar. § 6º 

O Docente estará disponível para prestar atendimento 

de acompanhamento escolar 2/3 (dois terços) de sua 

jornada em sala de aula, sendo que 1/3 um terço da 

jornada será destinado para planejamento, elaboração 

e correção de atividades no estabelecimento de ensino. 

§ 7º As salas de aulas deverão ser readequadas, 

obedecendo ao distanciamento social e demais regras 

previstas nos protocolos sanitários, sendo que o uso da 

máscara é obrigatório por todos. § 8º Fica a critério 

dos pais ou responsáveis, conforme assinatura de 

termo de responsabilidade, enquanto durar o período 

de emergência ocasionado pela pandemia do novo 

coronavírus, o retorno às aulas semipresenciais. Art. 

2º - É vedada a realização de atividades que possam 

gerar aglomeração no ambiente escolar, ficando 

vedada a liberação dos intervalos. Art. 3º - Fica 

determinado ao aluno que apresentar os sintomas da 

COVID-19, deverão ausentar-se imediatamente da sala 

de aula, se comprovado infecção em alunos ou 

servidores de determinada escola, deverão todas as 

atividades ser suspensas imediatamente, pelo período 

de 14 (quatorze) dias. Parágrafo Único: Durante a 

suspensão das aulas semipresenciais conforme trata o 

“caput,” o conteúdo programático e as aulas deverão 

ser desenvolvidos de forma não presencial 

(encaminhamento de atividades, dentre outras). Art. 4º 

- Caberá a Secretaria Municipal de Educação expedir 

normas complementares à execução deste decreto. 

Art. 5º - Todas as escolas no âmbito do Município de 

Santa Luzia do Paruá deverão seguir todas as 

orientações constantes dos protocolos sanitários, a fim 

de prevenir a transmissão da COVID-19. Art. 6º - Os 

servidores das escolas da Rede Municipal de Ensino 

deverão seguir as normas orientadoras da Secretaria 

Municipal de Educação, conforme será publicada em 

portaria editada pela Secretária Municipal de 

Educação. Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na 

data da sua publicação, revogadas todas as disposições 

em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PALÁCIO 

ADONIAS CARVALHO RAMOS, SEDE DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, 

EM 30 DE JULHO DE 2021. ANTONIO VILSON 

MARREIROS FERRAZ – Prefeito Municipal 
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