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DISPÔE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÂO
AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS
(covrD-1g) _
DA
ADMINISTRAÇAO PUBLICA.

No. ÂMerro

ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS, Prefeito(a) Municipal de Santo Antônio
do Planalto, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuiçôes legais que lhe
conferem os art. 70 e 55, inciso XXll, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e
recentes protocotos emitidos pela Organizaçáo Mundial de Saúde, pelo Ministério da
Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê Municipal de Atenção ao
Coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020:
CONSIDERANDO o disposto na Portaria no 356, de "l 1 de março de 2020, do
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a
contençáo da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública
prevista no art. 30 da Lei Federal no 13.979, de 6 de tevereiro de 2020;
CONSIDERANDO

a responsabilidade do MunicÍpio em resguardar a

saúde

de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos por ele
disponibilizados, e tendo em conta a plena vigência do decreto Municipal no

01312020, que adotou o Decreto Estadual no 55.154,
diplomas que estáo em pÍeno vigor;

na sua redação vigente,

CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir
com qualquer forma para propagação da infecção e transmissão local da doença;
CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo,
bem como a situação singular do Estado, cujo período de inverno acentua a
probabilidade de contágio,
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Emancipado em 20 de março

DECRETA:

Art.

1o Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e

indrreta deverâo adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo Coronavírus

(COVID-19) com relação às aulas e ao andamento do ano letivo as medidas
determinadas neste Decreto.

Art.20 Fica suspenso o período letjvo do ano de 2020 das escolas públicas
municipais de educação infantil e ensino fundamental até í5 de maio de 2020.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput poderá ser prorrogada
por despacho fundamentado do Prefeito.

Art. 30. O calendário letivo será redefinido a Íim de assegurar aos alunos da
educação infantil e do ensino fundamental a carga horána mÍnima de 800
(oitocentas) horas.

Art.40 As disposições deste decreto poderão ser revisadas, para adequação
à política vigente, de combate à pandemia causada pelo COVID-19.

Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DE SANTO ANTÔNIO

DO

PLANALTO, EM 30 DE ABRIL DE 2020.
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SaNe uma vida: doe sangue, doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal no 1.0932011.

