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DECRETO MUNICIPAL Nº 063, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020.  

 

“DISPÕES SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS 

PRESENCIAIS EM TODA A REDE DE ENSINO 

MUNICIPAL, ESTADUAL, PÚBLICA OU PRIVADA, 

DE TODOS OS NÍVEIS E GRAUS, NO TERRITÓRIO 

DO MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO” 

 

GILSON DE CARLI, Prefeito Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, 

responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO que a Medida Provisória n.º 934 restou convertida na Lei Federal nº 

14.040/2020, e 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 o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o teor da Ata 02/2020 do Conselho de Operações Especiais – 

COE/COVID-19, somado ao entendimento expresso pelo Conselho Municipal Escolar e os 

dados repassados pela Secretaria Municipal da Educação que apontam no sentido de que: 

 

a) o retorno das aulas presenciais não conta com a adesão da maioria dos pais ouvidos 

oriundos da comunidade escolar;  

b) a ausência de estrutura hospitalar de suportar um aumento expressivo de internações, na 

hipótese de surto de contágio entre os alunos; 

c) baixo ganho de aprendizagem com a intercalação de alunos para compatibilizar o 

distanciamento mínimo entre os alunos;  

d) dificuldade real de realizar controle de atos de contágio entre os alunos, especialmente 

entre os de menores idade, tanto no transporte quanto nas dependências dos estabelecimentos 

de ensino;  

e) dificuldade no controle efetivo de uso de equipamentos e condutas higiênicas em relação ao 

transporte escolar terceirizado; 

 

CONSIDERANDO a incapacidade para aumento de contratação de transporte terceirizado, 

em face de que possuímos vários motoristas no grupo de risco somado ao não pagamento pelo 

Estado, desde março, dos valores do PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte 

Escolar; 

 

CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder 

Público Municipal com o objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
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agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do contágio pelo novo Corona vírus 

(COVID-19) no Município; 

 

CONSIDERANDO que, quanto ao retorno às aulas, seja da rede própria ou do Estado, cabe 

ao Município definir, por meio de lei ou decreto local, como proceder na ocupação dos 

espaços públicos, bem como em relação às atividades privadas que envolvam aglomerações, 

neste momento, ainda vetadas; 

 

CONSIDERANDO que o Município não pode e não irá interferir na essência da atividade 

escolar do Estado, eis que não é da sua atribuição constitucional, mas pode determinar as 

regras de funcionamento dos espaços públicos e privados no seu território, especialmente 

neste período de excepcionalidade, inclusive o fechamento das escolas; 

 

CONSIDERANDO a competência e autonomia Municipal previsto no artigo 30 da 

Constituição Federal e na decisão do STF na ADI nº 6341, e também na ADPF 672-MC, para 

dispor de assuntos de interesse local em apoio ao disposto no Decreto Estadual nº 55.240 de 

10 de maio de 2020 e suas alterações e Decreto Estadual 55.241 de 10 de maio de 2020, 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Ficam suspensas até disposição em contrário, a realização de aulas presenciais em 

todas as escolas e instituições de ensino municipais ou estaduais, públicas ou privadas, de 

todos os níveis e graus, situadas no Município de Liberato Salzano. 

 

Parágrafo único. A suspensão das aulas presenciais a que se refere o caput deste artigo não 

implica, necessariamente, na prorrogação do calendário escolar, que poderá ser cumprido 

mediante estratégias de ensino de forma não presenciais, devendo ser assegurado o 

cumprimento da carga horária mínima prevista na legislação pertinente, por meio de 

estratégias alternativas de ensino, a fim de garantir a certificação dos estudantes. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 16 dias do mês de 

outubro de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


