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DECRETO Nº 234, DE 22 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre atividades Escolares Não

Presenciais e Regime Especial de Trabalho

Remoto na Rede Municipal de Ensino de

Diamantina em decorrência da suspensão das

aulas presenciais, em virtude da Pandemia de

COVID-19, visando a reorganização do

Calendário Escolar 2020, e dá outras

providências.

O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais, notadamente as

que lhe são conferidas pela artigo 80, III da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso I, da

Constituição da República, bem como nos termos da Lei Federal número 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020;

Considerando o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em

virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo

Coronavírus – SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação

Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI n.º 02/16;

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que instituiu medidas

que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo

agente patológico;

Considerando o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre

medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito

Estadual devido ao agente patológico;

Considerando a Decretação, pelo Estado de Minas Gerais, Decreto n. 113, de 12 de março
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de 2020, que declarou Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado em razão de

surto de doença respiratória;

Considerando o Decreto Municipal nº 133, de 16 de março de 2020, que “Decreta Estado

de Emergência em Saúde Pública no Município de Diamantina e cria Gabinete de Crise”;

Considerando o Decreto Municipal nº 174, de 20 de abril de 2020, que “Declara Estado de

Calamidade Pública no Município de Diamantina/Minas Gerais em decorrência da Pandemia

do Novo Coronavírus - COVID 19, é dá outras providências”;

Considerando que a saúde é direito de todos e deve ser garantida pelo Poder Público,

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros

agravos e através do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando constante necessidade de adequações nos Decretos Municipais expedidos

visando minimizar os transtornos advindos da aplicação das medidas necessárias à

preservação da saúde da população,

Considerando o estabelecimento de pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS), no

sentido de que as autoridades públicas intensifiquem o comprometimento contra a pandemia

do novo Coronavírus-COVID-19;

Considerando o acompanhamento do desenvolvimento do contágio da COVID-19, no

Município, bem como ponderando-se os demais interesses públicos aplicáveis;

Considerando a necessidade de atuação do Poder Público para mitigar os efeitos da

Pandemia no âmbito municipal;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
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controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a

disseminação da doença no município de Diamantina;

Considerando o art. 23 da Lei Federal 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDBEN), que prevê que a organização dos calendários escolares e prerrogativa

de cada rede de educação, devendo o calendário se adequar à realidade e conjuntura locais;

Considerando que a LDBEN, permite através de nota do Conselho de Nacional de

Educação a antecipação do recesso escolar, e que o artigo 32 §, 4º desta Lei afirma que o

ensino não presencial pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em

situações emergenciais;

Considernado o Artigo 4º. da Deliberação nº: 18 do Comitê Estadual Extraordinário

COVID -19;

Considerando o Parecer CNE/CEB 05/97 dispõe que não são apenas os limites da sala de

aula, propriamente dita, que caracterizam, com exclusividade, a atividade escolar de que fala

a LDBEN, podendo essa caracterizar-se por toda e qualquer programação incluída na

proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por

professores habilitados;

Considerando a Portaria MEC 343/2020, que “Dispõe sobre a substituição das aulas

presenciais em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Corona

vírus – COVID-19”, em seu art. 1º, estabelece: “Autorizar, em caráter excepcional, a

substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e

tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor,

por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o

art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017¨;

Considerando a nota de esclarecimento e orientação n° 01/2020/CEE/MG, que orienta que
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o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas

e de saúde, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto em Lei, ou seja, sem

redução das 800 (oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória, conforme previsto no §

2º do art. 23 da LDBEN;

Considerando a nota de esclarecimento e orientação n° 01/2020, CEE/MG, que preconiza

que as medidas concretas para a reorganização do calendário escolar de cada rede de ensino

ou de cada escola, entendendo que situações diferenciadas irão ocorrer, cabem às respectivas

Secretarias de Educação, no caso das redes públicas, que as instituições de ensino devem

informar as alterações e adequações que tenham sido efetuadas, às Superintendências

Regionais de Ensino – SRE ou às respectivas Secretarias Municipais de Educação, quando

for o caso, para registro e providências, em até 30 (trinta) dias após o retorno às aulas;

Considerando os princípios da equidade e oferta democrática do ensino, previstos na Base

Nacional Comum Curricular;

Considerando a Resolução SEE/MG nº: 4310/2020 que dispõe sobre as normas para oferta

de Regime Especial de Atividades Não Presencias e institui o Regime Especial de

Teletrabalho, afim de cumprir as horas letivas legalmente estabelecidas;

Considerando o Parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação que dispõe sobre as

atividades não presenciais durante o período de isolamento social;

E considerando a realidade local do município de Diamantina, no que se refere ao acesso à

Internet, condições estruturais e familiares dos estudantes e profissionais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Instituído o Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais no

âmbito da Educação Pública Municipal em Diamantina, conforme as seguintes disposições:
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I - O Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais constitui-se de

procedimentos específicos, meios e formas de organização das atividades escolares,

escriturados em Documentos Norteadores próprios da Secretaria Municipal de Educação,

visando a garantia do direito às aprendizagens dos estudantes, objetivando minimizar os

impactos da interrupção das aulas presenciais e o cumprimento das propostas pedagógicas,

nos níveis e modalidades de ensino ofertados na Rede Municipal de Educação, bem como

evitar a propagação do Coronavírus e o contágio de estudantes e profissionais.

II – O Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais na Rede Municipal de

Ensino contará como ferramentas de oferta: os meios de comunicação disponíveis e a

disponibilização de material impresso em blocos de atividades periódicas, de modo a atender

a todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Diamantina.

Art. 2º - Os Professores (P1 e P2); Educadores de Ensino Infantil; Serventes Escolares;

Assistentes de Serviços Escolares; Pedagogos (Inspetores e Supervisores); Gestores

Escolares (Coordenadores, Diretores e Vice-diretores); Motoristas da Secretaria de

Educação exercerão suas atividades em Regime de Trabalho Remoto e/ou em regime

presencial com organização de escala, respeitadas as normas e orientações das autoridades

sanitárias, ficando à disposição das chefias imediatas durante o respectivo período de suas

cargas horárias, atuando de forma a favorecer a efetivação do Regime Especial de

Atividades Não Presenciais na Rede Municipal de Educação.

Parágrafo Único - O Regime de Trabalho Remoto no âmbito da Rede Municipal de Ensino

aplicado aos Servidores em exercício nas Escolas ou que nelas prestam serviços, será regido

pelas diretrizes dos Documentos Norteadores emitidos pela Secretaria Municipal de

Educação, durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais.

Art. 3º - O Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino será reorganizado em

consonância com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais / SRE Diamantina,
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compreendendo a realização de atividades escolares, conforme deliberação das respectivas

instâncias.

Art. 4º - Todas as normas e cuidados para evitar o contágio por Coronavírus (Covid-19), tais

como restrição do contato social, desinfecção de materiais e itens, devem ser respeitas

durante todo o processo de execução das atividades e ocorrerão de acordo com o Protocolo

estabelecido pelo Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de

Diamantina.

Art. 5º - As atividades Pedagógicas componentes do Regime Especial de Atividades

Escolares Não Presenciais serão planejadas e desenvolvidas coletivamente pela Equipe

Gestora da Secretaria Municipal de Educação, das Unidades Escolares, Supervisão

Pedagógica, Professores e Educadores, a partir de 25 de maio de 2020.

Art. 6º - Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação.

Diamantina (MG), 22 de maio de 2020.

Juscelino Brasiliano Roque

Prefeito Municipal


