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DECRETO Nº 068/2020 

DE 05 DE MAIO DE 2020. 

 

                     DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE 
AULAS NÃO PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA 
REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
RONDON DO PARÁ, COMO MEDIDA DE 
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do 

Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XXXII, da Lei 

Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal n. 13.979/2020 (e a 

Portaria regulamentadora n. 356/2020), o Decreto Estadual n. 609/2020, bem como 

as orientações e Declaração de Emergência de Saúde Pública oriundas da OMS. 

CONSIDERANDO o reconhecimento de calamidade pública pela 

União através do Decreto Legislativo n. 06/2020, pelo Estado do Pará por meio do 

Decreto Legislativo nº 02/2020 e Decreto Legislativo Municipal nº 001/2020; 

 

  CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 
2020, que declarou a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em 
razão da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO, os termos do Decretos Municipais n° 46/2020 e nº 

51/2020. 

  CONSIDERANDO que a Resolução n° 102, de 19 de março de 2020 
do CEE/PA e a Resolução n° 250, de 01 de abril de 2020 do CEE/PA que 
estabelece o regime especial de aulas não presenciais no âmbito de todo Sistema 
Estadual e Municipal de Ensino do Pará; 

 

  CONSIDERANDO que se trata de medida excepcional, e tem como 
único objetivo resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e 
no combate da propagação do novo Coronavírus (COVID-19); 
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  CONSIDERANDO a criação do Comitê de Enfrentamento ao novo 
Coronavírus (COVID-19) pelo Decreto nº 055, 06 de abril de 2020, o qual 
diariamente trata sobre o tema e avalia as medidas que devem ser adotadas. 

  CONSIDERANDO a Medida Provisória n° 934/2020 de 1° de abril de 
2020 do Presidente da República que estabelece normas excepcionais sobre o ano 
letivo da educação básica e do ensino superior diante das medidas para 
enfrentamento da situação de emergência da saúde pública de que trata a Lei n° 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

  CONSIDERANDO o que dispõe a Lei ° 9.394/1996 e no Decreto 9057, 
de 25 da maio de 2017, no que tange a educação à distância nos ensinos 
fundamental e médio em situação de emergência. 

  CONSIDERANDO a Nota Pública n° 02 da UNCME-Direito a 
Educação e ao Calendário Letivo. 

  CONSIDERANDO a Resolução n° 002/2020 do Conselho Municipal 
de Educação-CME, de 07 de abril de 2020, que estabeleceu regime especial de 
aulas não presenciais no âmbito de todo Sistema Municipal de Ensino. 

  CONSIDERANDO que, no exercício de autonomia e responsabilidade 
na condução dos respectivos projetos pedagógicos e do sistema de ensino, 
compete a autoridade de Ensino Municipal, adequar o Calendário Escolar em 
situações especiais, sem prejuízo da carga horária mínima anual de 800 horas a 
Educação Básica. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica autorizado no âmbito do Município de Rondon do Pará, como medida 
de enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a modalidade de 
ensino através das aulas não presenciais, sendo que as mesmas são mecanismos 
de um regime especial de ensino definido para a manutenção das atividades 
pedagógicas com fito de atender o planejamento anual de ensino. 

Art. 2º. As unidades de ensino da rede pública municipal ao implementar a 
execução do regime especial de aulas não presenciais terão que elaborar e planejar 
ações pedagógicas e administrativas, bem como viabilizar a distribuição de material 
de estudo e aprendizado descomplicado para compreensão dos alunos e dos 
familiares, garantindo as propostas inclusivas e reforçando a igualdade de 
oportunidade educacional. 

Art. 3° O material de estudo e aprendizagem devem ser definido para cada etapa 
do regime especial de ensino, com o compartilhamento por meio de: videoaulas, 
conteúdos esquematizados em plataformas digitais, redes sociais, apostilas, livros 
didáticos, correio eletrônico e etc. 
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Art. 4° Durante a aplicabilidade da modalidade de ensino do regime especial 
recomenda-se o registro da frequência dos alunos através de relatórios, o registro 
das atividades e a realização do acompanhamento das tarefas escolares.  

Art. 5° Fica estabelecido que esta modalidade poderá ser utilizada pelo período 
necessário, até que seja restabelecida a situação epidemiológica do Município 
averbado pelas autoridades competentes, sem prejuízo da manutenção do 
calendário letivo escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino de 
Rondon do Pará. 

Art. 6º. Fica determinado que a Secretaria Municipal de Educação faça a ampla 
divulgação do disposto no art. 1º deste Decreto, bem como acerca das ações 
preventivas à COVID-19 e devidos esclarecimentos aos servidores e usuários. 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 07 de abril de 2020. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, em 05 de maio de 2020. 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA 

Prefeito Municipal  
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