
 
 
 

MUNICÍPIO DE AVEIRO 
GABINETE DO PREFEITO 

AV: HUMBERTO DE ABREU FRAZÃO, 326, CENTRO - AVEIRO/PÁ CNPJ: 04542916/0001-24 

 E MAIL gabinete@aveiro.pa.gov.br 

 DECRETO MUNICIPAL Nº. 0138/2020.  
 

PRORROGA A SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E 
PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTADO 
DO PARÁ E AUTORIZA A RETOMADA DAS 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATRAVÉS DO ENSINO 
REMOTO, 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 a saúde é direito de todos e dever do Estado, na forma do 

artigo 196 da Constituição da República, e compete ao Administrador Público buscar 
soluções para implementar medidas de redução de riscos  à saúde, sem deixar de 

ofertar a Educação Básica, observadas a viabilidade e tempestividade; 
 

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 o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que 
dispõe em seu § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se as peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas a critérios do respectivo sistema de ensino, 

sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; 
 

CONSIDERANDO o art. 32, § 4º da LDB, que afirma que o Ensino Fundamental 
será presencial, sendo o ensino à distância, utilizado como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 05/2020, que regulamenta a 

Reorganização dos Calendários Escolares e da possibilidade de cômputo de 
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atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, 
em razão da Pandemia da COVID – 19. 

 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 102/2020 do Conselho Estadual de Educação do 
Pará – CEE – PA, que estabelece o regime especial de aulas não presenciais no 

âmbito de todo o Sistema Estadual de Ensino do Pará, definido essencialmente pela 
manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de alunos e professores nas 

dependências escolares, incluindo as unidades educacionais das redes públicas e 
privadas estadual e municipal, que integram o Sistema Estadual de Ensino, nos 

termos da Resolução Nº 485/2009; 
 
CONSIDERANDO o artigo. 1º, Parágrafo Único da Resolução Nº 250/2020 - CEE – 

PA, que prorroga caso seja delongado pelas autoridades competentes o prazo de 
suspenção das aulas presenciais nos termos do caput; 
 
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 do Ministério da 
Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e 
revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março 

de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. 
 

CONSIDERANDO o artigo 1º. da Resolução Nº. 286/2020 – CEE/PA, de 18 de 
junho de 2020, que autoriza as redes de ensino e as unidades escolares integrantes 
do Sistema Estadual de Ensino do Pará e aprova internamente regras excepcionais e 

transitórias que possibilitem a flexibilização dos critérios e periodicidade das 
avaliações dos alunos, independentemente das disposições constantes de seus 

Regimentos Escolares; 
 

CONSIDERANDO as orientações dos órgãos de saúde pela permanência das 
medidas excepcionais para o enfrentamento da Covid-19;  
 

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 prorrogada até 10 de novembro de 2020, a suspensão das aulas 

presenciais da rede pública municipal e particular, podendo ser revisto a qualquer 
tempo, de acordo com a evolução epidemiológica do Município. 

 
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento da Retomada das Aulas através do 
Ensino Remoto na rede pública municipal e particular no período de 18 de setembro 

de 2020 a 10 de novembro de 2020. 
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Art. 3º Cabe a Secretaria Municipal de Educação acompanhar, na íntegra, o 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

 
Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir outras normativas para 
garantir a efetividade da Retomada das Aulas através do Ensino Remoto. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 18 de setembro de 2020.  
 

 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.  
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro-PA, 02 de outubro de 2020. 

 
 
 

 
 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal de Aveiro 
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