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DECRETO Nº 042/2020 – GAB/PMM 

 

ADOTA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO 

ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E DISPÕE SOBRE 

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS ESCOLARES DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO 

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA – PA.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ, no exercício 

de suas atribuições legais nos termos da Lei Orgânica Municipal, e   

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica 

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19), anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional decretado pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global 

da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo 

para esta condição de saúde de ampla repercussão nacional; 

CONSIDERANDO em particular, que o COVID-19 apresenta elevada taxa de 

mortalidade que se agrava entre os idosos, pessoas com doenças crônicas e 

imunodeprimidas; 

CONSIDERANDO que a cada dia, tem se confirmado novos casos de pessoas 

contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, do Governo do 

Estado do Pará; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal/88, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 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 a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida em 13 

de março de 2020, para que, durante o atual período de emergência na saúde 
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pública, fossem adiados ou cancelados eventos de massa governamentais, 

esportivos, culturais e/ou políticos; 

CONSIDERANDO a declaração de situação de Emergência no Município de 

Medicilândia, ante a decretação de emergência em saúde pública de interesse 

nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de 

infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO os Decretos nº. 025/2020 e 026/2020 – GAP/PMM de 18 e 

20 de Março de 2020, que Decretou situação de emergência no Município de 

Medicilândia – PA, e tomou medidas de enfrentamento da pandemia decorrente 

do novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar a instalação de danos no processo 

educacional de nossos alunos, que teriam prejuízo com o mero alargamento do 

período de suspensão das aulas, estratégia válida apenas como providência 

prefacial de combate a doença, da urgência inicial de contenção dos avanços da 

proliferação da COVID-19; 

CONSIDERANDO a edição da Medida Provisória n° 934, de 01 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 pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

CONSIDERANDO a atual condição do mundo; 

CONSIDERANDO a prática de melhor prevenir; 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Determinar a antecipação de 15 (quinze) dias das férias escolares da 

Rede Municipal de Ensino, previstas para o período de 1º à 15 de Julho, para o 

período de 22 de Abril a 06 de Maio de 2020. 

§1º. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com o apoio do Conselho 

Municipal de Educação (CME), editará um novo calendário letivo de forma a 

garantir o que dispõe o caput deste artigo, em conformidade com as normas 

legais, devidamente reforçadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE/PA). 

§2º. Os ajustes necessários para as imprescindíveis mínimas 800 horas de aula 

no período letivo, serão feitos mediante máximo esforço de toda a comunidade 

de ensino, uma vez superada a fase crítica de prevenção por que passa a 

coletividade, em que o bem maior, a vida, está na superior prevalência das 

prioridades. 
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§3º. Fica determinado que os servidores da educação devam ter suas atividades 

regulamentadas em virtude das férias escolares pela Secretaria Municipal de 

Educação, de forma que não haja prejuízo educacional, resguardando-se a 

possibilidade de chamamento dos profissionais a qualquer momento para 

realização de ações, grupos de trabalho e outras tarefas a bem do planejamento 

pedagógico. 

Art. 2º. Antecipar as férias, no mesmo período do artigo anterior, para os 

seguintes profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação: Professores, 
Coordenadores pedagógicos escolares, supervisores, orientadores, agentes 
administrativos efetivos e gestores de unidades escolares, serventes, 

merendeiras, serviços gerais, professores auxiliares, agentes de portaria. 

Art. 3º Nas unidades públicas de ensino municipal, os serviços de segurança e 

de limpeza permanecerão funcionando em regime de plantão, organizado pelo 
gestor (a) da unidade de ensino 

Art. 4º. Compete à Secretaria Municipal de Educação a adoção de medidas 

complementares necessárias ao cumprimento do presente Decreto. 

Art. 5º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município de Medicilândia 

(PA), e determinações do Ministro da Educação e outros órgãos competentes.  

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Medicilândia - PA, 20 de Abril de 2020.  

 

 

 

Celso Trzeciak 
Prefeito Municipal de Medicilândia – PA 


