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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECRETO MUNICIPAL N2 266, de 30 de julho de 2021.
EMENTA: DISPOE SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS, DE FORMA GRADUAL, NA REDE DE ENSINO
PUBLICA E PRIVADA, NO FORMATO HIBRIDO, NO MUNicf PIO DE
PORTEIRAS, ESTADO DO CEARJ\, EDA OUTRAS PROVIDtNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, Estado do Ceara, com fundamento
nos arts. 78, inciso IV, e 110, inciso Ill, da Lei Organica do Municfpio de Porteiras, o disposto
na Lei Federal nQ 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e:
Considerando que as medidas de restricao e prevencao sanitarias devem
ser revistas periodicamente podendo ser reduzidas ou ampliadas, utilizando-se criterios
tecnicos de acordo com a evolucao da pandemia da Covid-19 na localidade;
Considerando que o Estado Do Ceara autorizou o retorno gradual das
atividades educacionais presenciais no territ6rio cearense, atraves do Decreto n2 34.173,
de 24 de julho de 2021;
Considerando que o Decreto Estadual estabelece diretrizes, no ambito das
unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educacao para o retorno gradual e
seguro das atividades presenciais, observados os protocolos de biosseguranca sanitarioepiderniologicos aplicaveis e demais medidas de enfrentamento da pandemia de COVID19;
Considerando a reducao do numero de novas casos confirmados de Covid19, assim coma a tendencia de reducao das taxas de ocupacao de leitos hospitalares
clinicos e de CTI, observadas no municfpio e microrregiao com o avanco da vacinacao:
Considerando as orientacoes contidas no Protocolo de Retorno das
Atividades Presenciais nas Escolas de Educacao Basica, expedidas pelo Ministerio da
Educacao:
Considerando o Protocolo Sanitario de Retorno as Atividades Escolares
Presenciais no contexto da pandemia da covid-19, expedido pela Secretaria Municipal de
Educacao:
DECRETA:

Art 12 - Este Decreto disp6e sabre a autorizacao do retorno gradual e
seguro das atividades escolares presenciais na rede publica e privada de ensino, enquanto
durar o estado de calamidade publica em todo o territ6rio do Municipio de Porteiras.
Paragrafo unico - No processo de retorno as atividades escolares
presenciais, as instituicoes de ensino deverao observar as seguintes diretrizes:
I - biosseguranca: todas as atividades de aulas presenciais deverao observar
rigorosamente os protocolos de blosseguranca e sanitano-epidemiologlcos determinados
ou recomendados pelas autoridades competentes;
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II - complementariedade e alternancia: as atividades de ensino presencial
poderao ser complementadas ou alternadas com atividades de ensino remoto;
Ill - cornunicacao: adocao de estrategias de cornunicacao clara e objetiva
sabre o retorno ao ensino presencial e seus beneff cios, riscos e criterios de biosseguranca:
IV - conscientizacao: esclarecimento da irnportancia das atividades do
ensino presencial para o bem-estar emocional, intelectual e social das criancas, jovens e
professores;

V - facultatividade: as pessoas legalmente responsaveis pelos estudantes
poderao optar pelo ensino presencial ou remoto, observadas as medidas de alternancia e
gradacao previstas em protocolo;
VI - gradacao: retorno gradual, por sistemas alternados e criterios
preestabelecidos, de modo a promover o acolhimento e a reintegracao social dos
professores, estudantes e suas famflias, em ambiente saudavel e de bem-estar da
comunidade escolar;
Vil - hfbrido: o ensino presencial sera complementado e eventualmente
substitufdo ou realizado concomitantemente pelas modalidades do ensino remoto;

VIII - monitoramento: implernentacao de medidas de fiscalizacao das
condicoes epidemiol6gicas e da pandemia, acompanhadas de medidas de
contingenciamento, quando necessarias:
IX - universaUdade: as diretrizes e os protocolos de blosseguranca
aplicaveis ao retorno presencial das atividades de ensino sao de observancia obrigat6ria
para todas as instituicoes, publicas ou privadas, de ensino.
Art 22 - Fica autorizado o retorno das aulas presenciais no municiplo de
Porteiras, no setor publico e privado, no formato hfbrido e com revezamento de alunos,
com observancia dos seguintes criterios especificos:
I - assinatura no Termo de Responsabilidade para Aulas Presenciais;
11 - cumprimento integralmente dos protocolos sanitaries elaborados pela
Secretaria Municipal de Educacao, descritos no Plano de Contingenciamento - Retorno as
Aulas Presenciais (Modelo Hfbrido ), devidamente elaborado de acordo com o Protocolo
Sanitario de Retorno as Atividades Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia da
Covid-19.

Ill cumprimento integral das recornendacoes expedidas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacao no contexto da pandemia da Covid-19, para as
instituicoes onde ha rnanipulacao de alimentos;
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lV - observancia do direito de escolha de pais e alunos pelo retorno
presencial (hfbrido) e oferecimento obrigat6rio de condicoes para continuidade do ensino
remoto para aqueles que nao optarem pelo retorno presencial;
Vmanutencao do ensino remoto em carater complementar e/ou
alternativo as atividades educacionais presenciais;
VI - documentar todas as acoes adotadas pela instituicao de ensino em
decorrencia do cumprimento das deterrninacoes deste Decreto e de outras norrnatizacoes,
para fins de fiscalizacao, em atendimento ao dever de transparencia.
Paragrafo Unico - Fica proibido o retorno presenclal dos alunos que
apresentem comorbidades coma diabetes, bronquite asrnatica, e que demais casos devem
ser avaliados pela Secretaria Municipal de Saude,
Art 32 - Dos prazos e dinarnica para retorno as aulas presenciais (modelo
hfbrido):
I - dias 02 e 03 de agosto: as escolas deverao se dedicar a organizacao
interna de suas dependencias, mantendo as aulas e atividades de forma remota de acordo
com o planejamento pedag6gico de cada instituicao:
II - dlas 04 a 11 de agosto: aulas inaugurais (voltadas aos pals de alunos);
Ill - Em 16 de agosto: acontecera o infcio oficial das aulas presenciais no
formato hfbrido, segundo o protocolo sanitario, com previsao de capacidade de 50%
(cinquenta por cento) do nurnero de alunos.
Art 42 - Os criterios da fase de acolhimento e adaptacao estabelecidos acima
estende-se as escolas municipais e particulares.
Art 52 - As atividades presenciais nas unidades escolares que integram o
Sistema Municipal de Ensino de Porteiras, bem como nas unidades de educacao infantil,
ensino fundamental e Particular de Ensino, deverao atender as disposicoes do Decreto
Estadual n2 34.173, de 24 de julho de 2021, alern das restricoes sanitarias do municfpio,
observando-se:
I - distancia minima de 1,5 metro entre pessoas, em todos os ambientes
escolares, inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer
atividades:
II - planejamento das atividades em conformidade com a capacidade fisica
da unidade escolar, admitindo-se o escalonamento de horarios de entrada, safda e
intervalos;
Ill - monitoramento de risco de propagacao da COVID-19, observadas as
orientacoes do Ministerio da Saude e da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, bem
coma as diretrizes da Secretaria Municipal de Saude.
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Paragrafo (mica - A capacidade ffsica a que alude o inciso II deste artigo
devera considerar a area disponivel para desenvolvimento de aulas e atividades
presenciais, condicionada a existencia de estrutura ffsica que garanta o distanciamento
interpessoal de 1,5 metro nos diferentes ambientes e a manutencao da execucao dos
protocolos sanitaries nos estabelecimentos.
Art 62 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao e tern
vigencia limitada ao perfodo em que durar o Estado de Calamidade Publics declarado em
decorrencia da pandemia da COVJD-19, com efeitos a partir de 02 de agosto de 2021.
Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos trinta (30)
dias do mes de julho de dois mile vinte e um (2021).

�.Eabio p· eiro Cardoso
Prefe to Municipal
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CERTIDAO DE PUBLICACAO
O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de suas
atribuicoes legais, e nos termos do art 37, caput, da Constituicao Federal, art 28, inciso X,
da Constituicao do Estado do Ceara, art. 121, § 12, da Lei Organics do Municfpio de
Porteiras, em cumprimento com as exigencias legais e em conformidade com a decisao do
Superior Tribunal de [ustica, nos autos do Recurse Especial n2 105.232/96/0053484-S,

CERTIFICA
que o Decreto Municipal nQ 266, de 30 de julho de 2021, que DISPOE SOBRE O RETORNO

DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DE FORMA GRADUAL, NA REDE DE ENSINO PUBLICA
E PRIVADA, NO FORMATO HIBRIDO, NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS, ESTADO DO
CEARA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, foi publicada na data de hoje por meio de
afixacao no flanel6grafo situado no atria da sede do Poder Executivo Municipal e da
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, e publicado no sitio eletronico do
municfpio de Porteiras.
Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 30 de julho de 2021.
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