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                                               DECRETO Nº 010/2021 

 

DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO 

DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE DE ENSINO 

DO MUNICÍPIO DE INHAÚMA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR, Prefeito Municipal de Inhaúma/MG, no 

uso das suas atribuições e de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 014/2013, 

art. 294; 

 

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Lei Federal 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, a qual trata de medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavirus (Covid-19); 

 

CONSIDERANDO que o Município, por meio do Decreto nº 008/2020, decretou estado 

de calamidade pública, sem prazo determinado, em decorrência da pandemia do novo 

Coronavírus - COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Carta da 

República, têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, 

podendo, inclusive, suplementar a legislação federal e a estadual; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Minas Gerais concede autonomia a 

Administração Municipal para que normatize a situação; 

 

CONSIDERANDO que qualquer decisão inerente a um eventual retorno das aulas 

presenciais, deverá passar, antes, por criteriosa e rigorosa análise por parte das 

autoridades sanitárias locais, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, juntamente com a Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19 

instituída no Município de Inhaúma; 

 

CONSIDERANDO que o ambiente escolar composto, em sua maioria, por crianças e 

jovens, que pela característica imunológica, ao contraírem a Covid-19, tendem a não 

manifestar sintomas ou manifestar sintomas leves, mas que continuam como vetores de 

transmissão, podendo acelerar a circulação do vírus; 
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CONSIDERANDO, ainda, que a região Centro, onde está inserida a Microrregião de Sete 

Lagoas, cuja Macrorregião do Município de Inhaúma pertence, está classificada na Onda 

Vermelha, conforme  Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 126, de 10 de 

Fevereiro de 2021, e ainda se encontra classificada nesta fase do Minas Consciente; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Inhaúma ainda está com crescente número de 

casos, ainda com reflexos das festas de final de ano; 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam suspensas as aulas presenciais na Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) nas redes públicas (municipal e estadual) 

do município de Inhaúma/MG, até 30 de abril de 2021. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput do presente artigo poderá 

ser reduzido se houver recomendação sanitária e protocolos seguros capazes de manter a 

prevenção e a efetividade na resposta à COVID-19, ou mesmo ampliado, se for constatado 

pelo órgão sanitário não haver possibilidade de retorno seguro. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Inhaúma/MG, 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

DARDÂNIA ELIZABETH GUIMARÃES PONTELLO 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 


