
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

DECRETO EXECUTIVO N° 069, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre regime especial de atividades 
escolares não presenciais, como medida de 
prevenção para fins do cumprimento do 
calendário letivo de 2020 em decorrência da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO à progressão da pandemia causada pelo novo coronavírus 
e, em consequência desta, a suspensão das aulas presenciais na Rede de Ensino Público 
Municipal ocorrido nas datas de 19 e 23 de março de 2020, pelo Decreto Municipal n° 14, de 16 
de março de 2020, como medida de enfrentamento ao avanço desta;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Executivo n° 025, de 03 de abril de 
2020, que reitera a declaração de estado de calamidade pública no município de Carazinho para 
fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada novo Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Executivo n° 035, de 23 de abril de 
2020, que antecipa o recesso escolar de julho do ano corrente da Rede Municipal de Ensino 
para o período de 06 de abril de 2020 até 20 de abril de 2020;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Executivo n° 048, de 10 de maio de 
2020, que reitera estado de calamidade pública e dispõe sobre medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19), no 
município de Carazinho;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n° 55.241, de 10 de maio de 
2020, artigo 3o, que dispõe sobre a suspensão, até regramento específico, das aulas, cursos e 
treinamentos presenciais, em todas as escolas, faculdades, universidades, municipais, estaduais 
ou federais, e demais instituições de ensino, de todos os níveis e graus, bem como 
estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidado a crianças, incluídas as 
creches e pré-escolas, situadas em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul;

CONSIDERANDO que até o presente momento, não há previsão de 
cessamento das medidas de enfrentamento ao avanço do coronavírus(COVID-19), nem 
tampouco previsão de retorno das aulas na modalidade presencial;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, o qual 
indica que a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e
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incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal reitera ser dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão;

CONSIDERANDO os termos da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece em seu artigo 11, inciso III 
a autonomia dos municípios para baixar normas complementares para seu sistema de ensino;

CONSIDERANDO que as implicações no desenvolvimento do ano letivo de 
2020, denotam ser imprescindível retomar o fundamento legal superior com vistas à garantia de 
cumprimento do período letivo como direito do aluno, junto à Secretaria Municipal de Educação, 
no uso de sua autonomia, competência e responsabilidade seguindo o disposto no Parecer 
CNE/CP n° 5/2020, de 28 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Educação;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer CNE/CP n° 5/2020, do Conselho 
Nacional de Educação, que trata sobre a reorganização dos calendários escolares e realização 
de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19);

CONSIDERANDO à Medida Provisória n° 934, de 1o de abril de 2020 que 
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 a lei n0 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído no âmbito do Município de Carazinho, Estado do Rio 
Grande do Sul, em caráter excepcional, o regime especial de atividades escolares não 
presenciais, como medida de prevenção para fins do cumprimento do calendário letivo de 2020 
em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 2o Ficou estabelecido o regime especial de atividades escolares não 
presenciais a contar de 22 de abril de 2020, bem como a suspensão das aulas presenciais.

Art. 3o Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas 
de prevenção à disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), cabe à Secretaria Municipal de 
Educação:

I - Elaborar Plano de Contingência e Monitoramento;
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II - Orientar as equipes pedagógicas das escolas quanto:

a) ao planejamento das atividades pedagógicas a serem propostas aos alunos;

b) aos registros nos documentos escolares, referentes ao Calendário Letivo;

c) às devolutivas das atividades, que deverão ser entregues conforme 
cronograma das escolas ficando a critério do professor retirá-las para correção imediata ou no 
retorno às aulas;

d) às medidas de acesso da família na escola a fim de evitar aglomerações, 
seguindo as normas de higiene e proteção;

Art. 4o As atividades pedagógicas a serem realizadas no período de suspensão 
de aulas presenciais serão planejadas pelos docentes da rede pública municipal de ensino.

§ 1o As atividades referidas no caput deste artigo abrangerão todas as 
áreas/componentes curriculares obrigatórios e serão disponibilizadas aos responsáveis pelos 
alunos regularmente matriculados, de forma impressa ou por meio digital, considerando as 
condições de acesso do aluno.

§ 2o No caso de necessidade de esclarecimentos de eventuais dúvidas e para 
fins de obtenção de informações acerca do andamento das atividades, os responsáveis pelos 
alunos poderão entrar em contato com as instituições de ensino por meio telefônico, bem como 
por meio do aplicativo WhatsApp.

Art. 5o As atividades pedagógicas não presenciais deverão estar previstas na 
Proposta Político Pedagógica, e o planejamento do professor deverá estar em consonância com 
o Plano Curricular da Rede Municipal de Ensino e a orientação pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação.

§1° Na Educação Infantil serão encaminhadas sequências didáticas lúdicas, 
visando à manutenção de vínculos.

§2° As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos público-
alvo da Educação Especial.

Art. 6o O Planejamento das atividades pedagógicas não presenciais de cada 
unidade escolar, respeitando o direito do aluno, cabe ao corpo docente que deverá:

I - Planejar as aulas a serem desenvolvidas em consonância com o Plano 
Curricular da Rede Municipal de Ensino.

II - Propor material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com 
facilidade de execução e compartilhamento, como: videoaulas, conteúdos organizados em 
plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, correio eletrônico e outros meios digitais que 
viabilizem a realização das atividades por parte dos alunos, contendo, indicação de sites e links 
para pesquisa e/ou de forma física.
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a) Aos alunos que não possuem meios eletrônicos para acesso às atividades 
não presenciais, deve ser garantido o acesso de forma impressa.

Art. 7o Para fins de cumprimento do número de dias letivos mínimo previsto na 
LDB, as instituições ou redes de ensino considerarão a Medida Provisória n° 934/2020.

Art. 8o Todos os atos decorrentes da aplicação deste Decreto deverão estar 
devidamente arquivados pela Secretaria Municipal de Educação e instituições de ensino à 
disposição dos órgãos de controle.

Art. 9o A Secretaria Municipal de Educação autorizará a realização de trabalho 
remoto a todos os professores com regência de classe, auxiliares e monitores de apoio 
especializado, conforme a jornada de trabalho prevista no cargo.

§ 1o Os servidores com 60 anos ou mais, gestantes e doentes crônicos já estão 
amparados conforme Decreto Executivo n° 048, de 10 de maio de 2020, artigo 6o, parágrafo 2o, 
incisos I e II.

§ 2o O regime de trabalho remoto poderá ser extinto a qualquer tempo, 
independentemente de notificação, exceto os dispostos no artigo 6o do Decreto Executivo n° 
048/2020.

§ 3o Os servidores públicos que estão em trabalho remoto deverão estar com 
dispositivo de comunicação (WhatsApp, telefone e e-mail) em funcionamento durante o horário 
normal de expediente.

§ 4o Os serviços realizados durante o sistema de trabalho remoto deverão ser 
encaminhados por meio de relatório, Plano de Aula, Plano de Ação à direção da Escola, 
quinzenalmente, conforme cada cargo.

§ 5o O ponto dos servidores públicos que estiverem em trabalho remoto serão 
registrados, dentro do horário normal de expediente, previsto na carreira ou na instituição 
escolar, desde que a prestação do serviço tenha sido demonstrada no relatório, Plano de Aula 
ou Plano de Ação conforme o cargo.

Art. 10. Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a rever o disposto 
no artigo 9o deste decreto, conforme necessário.

Art. 11. Até o dia 05 do mês subsequente enquanto as aulas estiverem 
suspensas, ou válido o decreto que permite atividade remota, deverão ser informados os 
servidores amparados pelo artigo 6o, parágrafo 2o, incisos I e II do Decreto Executivo n0 048, de 
10 de maio de 2020, que estão em trabalho remoto, através de ofício assinado pelo responsável 
da instituição.

Parágrafo único A Secretaria Municipal de Educação poderá convocar os 
servidores públicos para a realização de serviços necessários para atendimento a este Decreto, 
inclusive de forma presencial, caso seja extremamente necessário, considerando as medidas de 
prevenção. ,
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Art. 12. A Secretária de Educação poderá, caso necessário, editar atos 
próprios em complementação aos termos do presente Decreto, aos Decretos Estaduais, 
Instruções Normativas específicas, entre outros atos cabíveis.

Art. 13. As medidas previstas neste Decreto terão vigência enquanto perdurar 
a suspensão das aulas presenciais, ou forem necessárias para o cumprimento do calendário 
letivo de 2020, e poderão ser reavaliadas a qualquer momento.

Art. 14. O regime especial de atividades escolares não presenciais 
estabelecido perdurará como complemento às atividades presenciais quando estas retornarem 
até o final de 2020 ou até a integralização do Calendário Letivo de 2020.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2020.

Prefeito.
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bolesinó
Secretário da^dministração e Gestão
SMEC/DD /
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