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DECRETO Nº 064/2021 

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO PRESENCIAL DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES, NA REDE PÚBLICA 

DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INHAÚMA/MG E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito do Município de Inhaúma/MG, no uso de suas atribuições legais, 

asseguradas pelo Art. 69, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 Nº 189, 

DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, que dispõe sobre a autorização do retorno seguro das 

atividades presenciais nas Unidades de Ensino que especifica, enquanto durar o estado de 

CALAMIDADE PÚBLICA em todo o território do Estado; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece 

normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) no âmbito 

do Estado, alterada pela Lei nº 14.218 de 13 de outubro de 2021, reconhecido pelo 

Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto nº 48.205, de 15 de 

junho de 2021; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 4.644/2021 da Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais, que determina que o ensino na rede pública se dará na 

modalidade presencial obrigatória; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o retorno das aulas na modalidade presencial a partir do 

dia 03/11/2021, em todas as unidades de ensino do Município de Inhaúma/MG, seguindo 
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todos os protocolos de segurança enquanto durar o estado de calamidade pública em todo 

o território municipal. 

 

§ 1º. A retomada integral das atividades escolares na modalidade presencial será 

obrigatória para todos os alunos da rede de ensino. 

 

§2º. O estudante que comprovadamente, por meio de laudo médico, pertencer ao 

grupo de risco para a COVID-19, a presença não será obrigatória, sendo a carga horária 

computada por meio dos Planos de Estudos Tutorados. 

 

§3º. Os estabelecimentos de ensino deverão proporcionar o ensino 

exclusivamente remoto aos alunos que apresentarem laudo médico demonstrando 

comorbidades para o COVID-19. 

 

Art. 2º. O estabelecimento de ensino deverá implantar o Protocolo Sanitário, 

aprovado pela Vigilância Sanitária do Município, observando-se as regras e diretrizes 

dispostas nos Protocolos específicos estabelecidos pelo Plano Minas Consciente, sob 

pena da aplicação das medidas administrativas cabíveis de multa, suspensão e/ou 

cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da Lei nº 1.078/1999 

(Código Sanitário do Município de Inhaúma/MG).  

 

Art. 3º - Os docentes deverão realizar as suas atividades na modalidade 

presencial, ou seja, as atividades serão desenvolvidas no estabelecimento de ensino. 

 

Art. 4º - O retorno dos alunos de 2 e 3 anos de idade (Maternal II e III), será 

facultativo para a modalidade do ensino presencial. 

  

Art. 5º – As regras contidas neste Decreto sobre a autorização do retorno das 

aulas presenciais observam a classificação de ondas pelo Governo Estadual, conforme 

disposto no Plano Minas Consciente. 
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Art. 6º - Ficam revogados os Decretos nºs 023/2021, 057/2021 e 061/2021. 

 

Art. 7º – Este decreto passa a vigorar na data de sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 2 de outubro de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DARDANIA ELIZABETH GUIMARÃES PONTELLO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 


