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DECRETO MUNICIPAL nº 253/2020 

De, 2 de setembro de 2020 

  

Institui o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no 

Âmbito da Educação e Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia 

COVID-19 para deliberar, coordenar, articular e propor estratégias referentes 

ao retorno das aulas presenciais, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, 

e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 

e considerando:  

 

- a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial 

da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus; 

 

- a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);  

 

- Portaria Estadual nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização 

do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);  

 

- o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que dispôs sobre o estado de emergência em 

saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo coronavírus 

(COVID-19);  
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- o decreto municipal nº 119/2020 que declarou o Estado de Calamidade Pública no Município de Nazaré, 

na data de 06 de abril de 2020, em função dos primeiros casos suspeitos na localidade de pessoas 

portadoras do vírus COVID-19 e a necessidade de mitigação da disseminação da doença;  

 

- que desde a edição do decreto nº 119/2020, as aulas nas unidades escolares integrantes da Rede 

Municipal de Educação, bem como de todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino licenciados 

pela Prefeitura Municipal de Nazaré, encontram-se suspensas, através da prorrogação dos prazos 

estabelecidos quando da edição daquele ato normativo; 

 

- que a Constituição Federal, em seu art. 227, garante a crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, 

o direito fundamental à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão; 

 

- que o eventual processo de abertura das escolas e retomada das aulas presenciais deverá demandar 

amplo planejamento estratégico das ações administrativas a serem adotadas pelo Município, abrangendo 

as questões pedagógicas, sanitárias, diversidade territorial, condições socioeconômicas, desigualdades de 

acesso, precedido de debates com a comunidade escolar e consulta ao órgão normativo do sistema de 

ensino, com discriminação de fases ou ações programadas, a fim de estruturar de forma consistente, conferir 

transparência e previsibilidade ao processo, que deverá ser devidamente normatizado;  

 

- que, em 13 de março do ano corrente, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária 

à Saúde, editou a Nota Técnica nº 9/2020- CGPROFI/DEPROS/SAPS/MS, que veicula orientações de 

prevenção ao novo Coronavírus no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), haja vista que “as escolas 

são ambientes com a circulação de muitas pessoas e que as crianças são um grupo mais vulnerável para o 

desenvolvimento de doenças”; 

 

- que no futuro retorno das atividades presenciais, haverá a necessidade de fiscalização e acompanhamento 

contínuo das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo COVID-19, no sentido de assegurar a 

saúde dos estudantes e demais integrantes do sistema de ensino, o cumprimento do ano e carga horária 

letivos, o uso de plataformas e outras tecnologias pedagógicas, entre outras medidas, no contexto da 

continuidade do processo ensino-aprendizagem e garantia do direito à educação de todos os alunos 

matriculados na rede de ensino;  
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- que o distanciamento social ainda permanece sendo a principal recomendação das autoridades sanitárias 

e das entidades científicas, do Brasil e do Mundo; 

 

- o disposto no §4º do Art. 32 da LDB que, de modo explícito, determina que no ensino fundamental as 

atividades regidas pelos princípios da educação a distância sejam utilizadas como complementação da 

aprendizagem ou aplicadas em situações emergenciais, sublinhada a regularidade da oferta no modelo de 

ensino presencial; 

 

- que o complexo cenário da COVID-19 no país requer o desenvolvimento de ações coordenadas, em todas 

as áreas, envolvendo os poderes públicos de todos os entes federados e a sociedade civil na proposição e 

materialização de políticas que garantam o cumprimento da Constituição Federal e, portanto, os 

fundamentos do Estado Democrático de Direito: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Somente dessa forma será possível concretizar 

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (CF, Art. 1º 

e 3º); 

 

- demais legislações derivadas e documentos oficiais;  

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º. Ficam instituída comissão para o estabelecimento das medidas administrativas e sanitárias a serem 

adotadas pelas instituições de ensino públicas e privadas, em todas as etapas e modalidades de ensino, no 

âmbito municipal, no retorno às atividades educacionais presenciais, para fins de prevenção e controle da 

transmissão do novo coronavírus enquanto perdurar o estado de pandemia por COVID-19. 

 

§1º A implementação das medidas administrativas e sanitárias de que trata o caput deste artigo estão 

condicionadas à avaliação de risco e à autorização para o retorno às aulas presenciais. 

 

§2º O retorno das atividades educacionais presenciais deverá ocorrer de forma gradual, em etapas e com 

revezamento. 
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§3º Medidas adicionais específicas serão estabelecidas para as classes da educação infantil, educação 

especial e para as escolas que atendem à educação integral integrada em jornada ampliada. 

 

Art. 2º. Fica instituído o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no âmbito da 

Educação, para deliberar, coordenar, articular e propor estratégias referentes ao retorno das aulas 

presenciais, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino. 

 

Art. 3º. O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no Âmbito da Educação será 

composto por representantes dos seguintes órgãos: 

 

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação, que o presidirá: 

Titular: Isleide Maria Brasil Embiruçu Prazeres; 

Suplente: Aurelina Leal Bomfim Teixeira Neta de Almeida. 

 

II - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 

Titular: Samantha Santana Falcão; 

Suplente: Ana Flávia Mota Sant’ana. 

 

III - Representantes dos Coordenadores Pedagógicos Municipais: 

Titular: Cleonice de Brito Fernandes; 

Suplente: Graziela do Bonfim Santos Caldas. 

 

IV - Representantes da Assessoria Jurídica Municipal: 

Titular: Pedro da Silva Araújo Júnior; 

Suplente: Alex Augusto Matos da Silva. 

 

V - Representantes dos profissionais e trabalhadores da educação: 

Titular: Joselene Nazaré de Almeida Araújo; 

Suplente: Elenice Ferreira Ribeiro. 

 

VI - Representantes dos responsáveis legais pelos estudantes da Educação Básica: 

Titular: Carla dos Santos; 

Suplente: Clemilda Ribeiro da Cruz. 

 

 



   

8 
 

DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazaré - BA 
- BA 

 
Quarta-feira 

02 de Setembro de 2020 
Ano IV – N° 145 

 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro - Nazaré – BA Tel.: (75) 3636-2711 

 

VII - Representantes do Conselho Municipal de Educação: 

Titular: Maria de Fátima Santos Senna; 

Suplente: Márcia Orrico Melo Ferreira. 

 

VIII - Representantes dos diretores das escolas Municipais: 

Titular: Natan Carvalho Ribeiro Júnior; 

Suplente: Sandra Regina do Nascimento. 

 

IX - Representantes das escolas da Rede Estadual: 

Titular: Valéria Maria Sant’ana Brito dos Anjos; 

Suplente: José Jorge da Paz Ribeiro. 

 

X - Representantes das escolas da Rede Privada: 

Titular: Cristina Mendes da Silva; 

Suplente: Iracema Andrade dos Santos. 

 

XI - Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

Titular: Sandra Izabel Máximo da Silva 

Suplente: Jean Carlos Ferreira Fausto 

 

XII - Representantes do Conselho Municipal da Alimentação Escolar: 

Titular: Maria da Conceição Sampaio; 

Suplente: Taíse dos Santos Soares. 

 

XIII - Representantes do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB: 

Titular: Maria Jesus Pinto Costa; 

Suplente: Rita Raimunda Assis Santos de A. de Oliveira. 

 

XIV - Representantes do Sistema Municipal de Transporte do Escolar: 

Titular: Elson José da Silva; 

Suplente: Rafael Ribeiro da Cruz. 

 

XV - Representantes da equipe multidisciplinar de apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Educação: 

Titular: Reijane dos Reis Rodrigues; 

Suplente: Rosali Dias Ferreira. 
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XVI – Representantes do Programa Saúde na Escola (PSE): 

Titular: Renata Verena Silveira de Araújo; 

Suplente: Francisleide Santos Silva. 

 

XVII – Representantes da Vigilância Sanitária Municipal: 

Titular: Synara Regina dos Santos Andrade; 

Suplente: Luise Nogueira Souza 

 

XVIII – Representantes do Conselho Tutelar Municipal: 

Titular: Adriana Santos Xavier 

Suplente: Uanderson Santos de Andrade 

 

XIX – Representantes do Departamento Municipal de Alimentação do Escolar: 

Titular: Rosivane Ramos Tomita; 

Suplente: Dinalva Brito de Almeida. 

 

XX – Representantes dos Técnicos e equipe de apoio das escolas públicas municipais: 

Titular: Thadeu Guilherme Pimentel Silveira; 

Suplente: Analice Santos de Jesus. 

 

XXI – Representantes das instituições de ensino superior: 

Titular: Ariadne Snele Barbosa Alves de Oliveira; 

Suplente: Maria Rita Costa da Palma. 

 

Parágrafo Único. Os representantes de que trata o caput desse artigo não receberão qualquer tipo de 

remuneração por sua atuação, sendo o exercício de suas atividades considerando de relevante interesse 

público. 

 

Art. 4º. São atribuições do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no Âmbito da 

Educação: 

I - Elaborar o Plano de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da disseminação 

do COVID-19, utilizando-se no que couber o Plano de Contingência Estadual; 

II - Monitorar os resultados das testagens mínimas realizada na população, em um processo contínuo no 

município ou região, que constitui como indicador; 
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III - Auxiliar na criação e treinamento de "Comissões Escolares" de fiscalização dos regramentos sanitários 

aplicáveis, na unidade escolar que se pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais; 

IV - Constituir uma ouvidoria para receber denúncias de descumprimento dos protocolos e que este grupo 

tenha acesso às informações; 

V - Analisar e validar os Protocolos elaborados pelas Comissões Escolares. 

 

Art. 5º. Cada Unidade Escolar pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de deverá instituir uma 

Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia COVID 19. 

 

Art. 6º. A Comissão Escolar será composta de forma paritária por: 

I - Gestor Escolar (diretor); 

II - Representantes do quadro de professores; 

III - Representantes de alunos (quando aplicável); 

IV - Representantes das famílias dos alunos (quando aplicável); 

V - Representantes das entidades colegiadas (conselho escolar, grêmio estudantil, APP, quando aplicável); 

VI - Representantes de outros trabalhadores da educação (higienização/administrativo/alimentação) 

 

Art. 7º. São atribuições da Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia COVID 19: 

I - Elaborar seus próprios Protocolos, tendo como base o Plano de Contingência Municipal, no que couber 

a cada estabelecimento, ajustando às suas especificidades; 

II - Submeter seus Protocolos à análise e validação do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia 

de COVID-19 no Âmbito da Educação. 

 

Art. 8º. A participação no Comitê Municipal e na Comissão Escolar será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerado. 

 

Art. 9º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em 

contrário. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré, 2 de setembro de 2020. 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto, 

Prefeita Municipal. 

 


