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 DECRETO MUNICIPAL Nº. 0114/2020.  
 

PRORROGA A SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E 
PARTICULAR, COMO MEDIDA EXCEPCIONAL 
PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA 
PELO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
VILSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Aveiro, Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais;  
 
CONSIDERANDO os artigos 3º, V, § único, 4º, 6º, 16º, XXII, 145º, 148°, I da Lei 
Orgânica do Município de Aveiro;  
 
CONSIDERANDO que de acordo com o disposto no artigo 196 da CF, a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação; 
 
CONSIDERANDO que por meio da Portaria Nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o 
Ministério da Saúde declarou emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que em 
11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o 
estado de pandemia de COVID – 19, o que exige esforço de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção 
de medidas proporcionais aos riscos; 
  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal Nº. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência pública de 
importância internacional do coronavírus, responsável pelo surto de 2019;  
 
CONSIDERANDO as orientações dos órgãos de saúde pela permanência das 
medidas excepcionais para o enfrentamento da Covid-19;  
 
CONSIDERANDO que até a edição deste Decreto o Município de Aveiro registrou 
348 (Trezentos e Quarente e Oito) casos positivados de Coronavírus, segundo 
dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e SESPA;  
 
CONSIDERANDO ser objeto do Poder Público Municipal que a crise sanitária seja 
superada o mais rapidamente possível, havendo reestabelecimento com segurança 
de todas as atividades. 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º Fica determinada a prorrogação das aulas presenciais da rede pública 
municipal e particular determinada pelo Artigo 7º do Decreto Nº 033/2020, de 18 de 
março de 2020.  
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Art. 2º A determinação da suspensão das aulas presenciais se estende até 17 de 
setembro de 2020, podendo ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a 
evolução epidemiológica do Município. 
 
Art. 3º Fica autorizado o funcionamento da Retomada das Aulas através do 
Ensino Remoto na rede pública municipal e particular no período de 03 de agosto 
de 2020 a 17 de setembro de 2020. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 01 de agosto de 2020.  
 
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.  
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro-PA, 03 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

 
VILSON GONÇALVES 

Prefeito Municipal de Aveiro 
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