Prefeitura Municipal de Paripiranga
1

Segunda-feira • 11 de Maio de 2020 • Ano • Nº 1664
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Paripiranga publica:
 Decreto nº 24/2020 de 11 de maio de 2020 - Dispõe sobre a antecipação
do recesso escolar, previsto no Calendário Escolar de 2020, em todas as
Instituições da Rede Pública Municipal de Ensino.

Gestor - Justino Das Virgens Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Municipal, 315

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: APGARUV2JDFCVIHTFUHBUA

Segunda-feira
11 de Maio de 2020
2 - Ano - Nº 1664

Paripiranga

Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 24/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020.
Dispõe

sobre

a

antecipação

do

recesso

escolar, previsto no Calendário escolar de
2020, em todas as Instituições da Rede Pública
Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições contidas
na Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Paripiranga/BA adotou
inúmeras medidas de enfrentamento ao coronavírus através dos Decretos
Municipais Nº. 07/2020, 010/2020, 011/2020, 012/2020, 013/2020, 15/2020,
16/2020 e 17/2020, visando a prevenção e o controle para enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que, a cada dia, têm se confirmado novos casos de pessoas
contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional, comprometendo
substancialmente a capacidade de resposta do poder público;
CONSIDERANDO a necessidade de minimizar o impacto, no calendário
escolar, decorrente do período de suspensão das atividades educacionais, em
razão do isolamento social, indispensável para conter a disseminação do
COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento da carga horária mínima
anual de atividades escolares, conforme estabelecido na Medida Provisória nº
934, de 1º de abril de 2020.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito

DECRETA

Art. 1º -

Ficam suspensas as atividades educacionais presenciais nas

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Paripiranga até o dia 31 de
maio de 2020, em razão da manutenção das medidas preventivas da
contaminação do novo coronavírus (COVID-19), que estão sedo adotadas, no
âmbito

do

Município

de

Paripiranga,

atendendo

as

orientações

e

recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde,
bem como dos órgãos e entidades de saúde estadual e local, com o objetivo
de proteção da coletividade.
Parágrafo único – Caberá a Secretaria Municipal de Educação, quando dos
retornos das aulas, editar normas para a reposição das aulas suspensas, nos
termos do caput do art. 1º, deste decreto, para o cumprimento da carga
horária mínima anual obrigatória, nos termos do I, art. 24 e do inciso II, art. 31
da Lei federal nº 9.394 de 20.12.1996, referente ao ano letivo de 2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os
efeitos retroativos ao dia 14 de abril de 2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário apresentadas.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga em 11 de maio de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
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