
       PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

- Estância Balneária 

     

 

Avenida Adhemar de Barros – 1.070 – Porto do Ribeira - Fone (13) 3848-6810 – CEP 11920-000 – 

Iguape - SP 

 

DECRETO Nº 2.868, 

DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE AS AULAS REMOTAS NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2021, EM 

DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso de 

suas atribuições legais. 

Considerando que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco 

de doença e outros agravos, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

Considerando a Classificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 

de março de 2020, do COVID-19 (Sars-Cov-2) como Pandemia; 

Considerando a Portaria 188 do Ministério da Saúde, de 03 de fevereiro de 

2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional; 

Considerando a condição de transmissão comunitária declarada pela 

Secretaria Estadual de Saúde, publicada em 13 de março de 2020; 

Considerando a homologação do Parecer nº 19, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) que estendeu até 31 de dezembro de 2021 a permissão para atividades 

remotas no ensino básico e superior em todo o país; 
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Considerando que a Lei federal 14.040/2020 reafirma o dever e autonomia 

dos sistemas de ensino em editar normas para regulamentação e cumprimento do calendário 

escolar; 

Considerando a Lei federal 1.044, de 21 de outubro de 1969, prevendo a 

possibilidade de realização de atividades fora do ambiente escolar para estudantes que 

estejam impossibilitados de frequentar a unidade escolar por conta de risco de contaminação 

direta ou indireta, de acordo com a disponibilidade e normas estabelecidas pelos Sistemas 

de Educação; 

Considerando as orientações previstas nos Pareceres CNE/CP 5, 9 e 11 para 

adoção de atividades remotas enquanto perdurar a pandemia; 

Considerando que, em 19 de agosto de 2020, o vice-Governador e o 

Secretário de Governo do Estado de São Paulo anunciou por meio de coletiva de imprensa 

que as 645 prefeituras de São Paulo terão autonomia para aderir ao cronograma previsto pelo 

Estado para o retorno presencial às aulas nas redes pública e privada 

(https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-da-autonomia-a-

municipios-para-seguir-plano-de-volta-as-aulas/ ); 

Considerando que, no mesmo anúncio do dia 19 de agosto de 2020, em 

coletiva de imprensa e divulgada nos principais canais de comunicação, o Secretário 

Estadual de Educação destacou que “os prefeitos podem criar calendários próprios e planos 

mais restritivos, com base nos dados epidemiológicos regionais, e ainda, se eventual decisão 

municipal diferir do calendário proposto pelo Estado, a medida local valerá para todas as 

escolas públicas e privadas daquela cidade”; 

Considerando que o Decreto municipal 2.794, de 27 de abril de 2020, dispõe 

sobre a realização e o registro de atividades escolares não presenciais; 

Considerando as informações prestadas pelo Departamento de Saúde, 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica atinentes às taxas de contágio, óbitos e capacidade 

hospitalar de nossa região, bem como as medidas que devem ser adotadas no âmbito 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-da-autonomia-a-municipios-para-seguir-plano-de-volta-as-aulas/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-da-autonomia-a-municipios-para-seguir-plano-de-volta-as-aulas/
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educacional, que desaconselharam a retomada das aulas presenciais frente ao risco 

significativo de tal ação; 

Considerando resultado de enquete aplicada aos responsáveis pelos alunos da 

rede pública municipal, indicando que 93,11% não autorizarão os alunos ao comparecimento 

presencial às escolas no presente ano. 

Considerando o resultado de enquete realizada com os profissionais que 

atuam na Educação Pública Municipal que revelou que 89,61% desejam o adiamento do 

retorno das aulas presenciais por forte sentimento de insegurança motivado pela preservação 

da saúde pessoal, dos alunos e extensivamente das famílias; 

Considerando que a Rede Municipal também atua com crianças menores de 

2 anos, ou seja, em faixa etária na qual não é recomendado pela Anvisa o uso de máscaras, 

tornando-as altamente vulneráveis ao contágio e disseminação; 

Considerando que, mesmo com a adoção do mais rígido protocolo sanitário, 

não é garantida a impossibilidade de contaminação e disseminação do vírus; 

Considerando a deliberação da Comissão Municipal de Gerenciamento 

Covid-19, concluindo por unanimidade que as aulas presenciais de todas as modalidades da 

Rede Municipal sejam retomadas somente no próximo ano letivo; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - As aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Iguape, no âmbito do Ensino 

Fundamental – Ciclo I, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Atendimento 

Educacional Especializado, mantêm-se suspensas até 30 de abril do corrente ano letivo, sem 

prejuízo de atividades remotas por meio de uso de tecnologias da informação e comunicação, 

na forma da legislação aplicável. 

§1º - O Departamento de Educação, ouvido o Conselho Municipal de Educação, deverá 

elaborar novo Projeto Pedagógico, dispondo sobre as medidas, estratégias e ações, 

adaptando-o à nova modalidade de ensino e ao calendário escolar, observando-se a 

legislação aplicável e garantindo o desenvolvimento dos eixos estruturantes e objetivos de 
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aprendizagem do Ensino Fundamental – Ciclo I, Educação Infantil e Educação de Jovens e 

Adultos. 

§2º - As metas serão replanejadas de acordo com os objetivos propostos e adequados à etapa 

do Ensino Fundamental – Ciclo I, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 2º - As horas de atividades escolares previstas na Lei federal nº 14.040/2020, como 

obrigatórias ou não ao cumprimento do Calendário Escolar do corrente ano letivo, 

organizadas na esfera de atuação do Departamento de Educação, cumprir-se-ão até 23 de 

dezembro de 2021, por meio remoto. 

Art. 3º - A flexibilização das horas de atividades escolares para a Educação Infantil, prevista 

na Lei federal citada no art. 2º deste Decreto, não desobriga o planejamento, preparo e envio 

de atividades e orientações para este segmento, como meio de assegurar o incentivo, a 

continuidade das aprendizagens e manutenção de vínculos entre o aluno e sua escola. 

Art. 4° -  As redes privada e pública estadual de ensino poderão observar as regras emitidas 

pelo Governo do Estado de São Paulo à rede estadual, inclusive quanto aos eventuais prazos 

de retomada presencial e todos os protocolos sanitários do Governo, bem como o Protocolo 

para Educação – Etapa 1, disponível no link http://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ na 

Internet. 

Art. 5º - As medidas previstas neste decreto poderão ser revistas e revogadas a qualquer 

momento, mediante as avaliações atualizadas em decorrência da situação epidemiológica do 

município, observados os critérios estabelecidos nos Decretos estaduais, determinações 

federais e a indisponibilidade do interesse público. 

Art. 6º - Eventuais modulações às estratégias previstas neste Decreto poderão ser adotadas 

pelo Poder Público municipal, consoante às circunstâncias fáticas futuras. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em sentido contrário. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
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GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE 

 EM 25 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO   


