
DECRETO MUNICIPAL Nº 059/2020 
 
 

ESTABELE NORMAS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS E ESTADUAIS 
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL QUANTO AO RETORNO DAS AULAS 
PRESENCIAIS.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 53 da Lei 
Orgânica Municipal e 
 

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de 
toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
 

CONSIDERANDO os termos da Le Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que estabelece em seu artigo 11, inciso III a 
autonomia dos Municípios para baixar normas complementares para seu sistema de ensino; 

 
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 que Estabelece Normas 

Excepcionais Sobre o Ano Letivo da Educação Básica e do Ensino Superior decorrentes das medidas 
para enfrentamento da situação de emergência de saúde publica que trata a Lei nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020;  
 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronovirus (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO que as implicações no desenvolvimento do ano letivo de 2020, denotam ser 
imprescindível retomar o fundamento legal superior com vistas à garantia de cumprimento do período 
letivo como direito do aluno, junto à Secretaria Municipal da Educação, no uso de sua autonomia, 
competência e responsabilidade seguindo o disposto no Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de abril, do 
Conselho Nacional de Educação; 
 

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 11/2020, de 07 de julho de 
2020, que trata das orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas 
presenciais e não presenciais no contexto da Pandemia da COVID-19; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 55.241, de 10 de maio de 2020, artigo 3º, 

que dispõe sobre a suspensão, até regramento específico, das aulas, cursos e treinamentos 
presenciais, em todas as escolas, faculdades, universidades, municipais, estaduais ou federais, e 
demais instituições de ensino, de todos os níveis e graus, bem como estabelecimentos educativos, de 
apoio pedagógico ou de cuidado a crianças, incluídas as creches e pré-escolas, situadas todo o 
território do Estado do Rio Grande do Sul; 

 
CONSIDERANDO que o § 1º, do artigo 2º, do Decreto Estadual nº 55.465, de 5 de setembro de 

2020, refere que o calendário de retomada das atividades presenciais pelas instituições de ensino 
indicado no artigo 4º é facultativo, cabendo às respectivas mantenedoras, públicas ou privadas, a 
definição acerca da sua efetivação; 

 
 CONSIDERANDO o disposto no Decreto Executivo nº 058 de 02 de outubro de 2020 que 

Consolida as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19) e estabelece regramento para 
funcionamento de quadras esportivas e campos de futebol particulares e públicos no Município 
de Coqueiros do Sul, conforme determina a aplicação do protocolo de medidas sanitárias 



segmentadas relativos à Bandeira Final Laranja, do Distanciamento Social Controlado do Estado 
do Rio Grande do Sul, instituído pelo Decreto Estadual nº 55.483/2020, nos termos que dispõe; 

 
CONSIDERANDO que o isolamento social é considerado uma das principais estratégias de 

proteção e prevenção para a transmissão humana de COVID-19. 
 
CONSIDERANDO que até o presente momento, não há previsão de cessamento das medidas 

de enfrentamento ao avanço do coronavirus (COVID-19). 
 
 

DECRETA: 
 

 
 

Art. 1º - Nas Escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino, as aulas presenciais 
permanecem suspensas, seguem com atividades pedagógicas não presenciais, em consonância com a 
Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 e com o Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 08 de abril de 
2020 do Conselho Nacional de Educação, como medida de contenção da pandemia do coronavirus 
(COVID-19). 

 
Parágrafo Único – As atividades pedagógicas não presenciais da rede municipal, serão 

computadas para o cumprimento da carga horária mínima anual estabelecida no § 1º do art. 24 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conforme prevê a Medida Provisória nº 934/2020 e o Parecer nº 
11/2020, de 07 de julho de 2020. 

 
Art. 2º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 

acordo com a situação epidemiológica do Município. 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul/RS, em 19 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Norton Eduardo Baum 
Secretário Municipal de Adm. Plan., Ind., Com. e Habitação 


