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D E C R E T O n.° 06, de 27 de Janeiro de 2021 

"Retomada das atividades da rede municipal de ensino e dá outras providencias." 

Fernando César Fernandes, Prefeito Municipal de Senador José Bento, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais. 

Considerando a atual Pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo tipo 

de Coronavírus, decretada pela Organização Mundial de Saúde; 

Considerando que as medidas de restrição e prevenção sanitárias estabelecidas 

nos Decretos anteriores editados devem ser revistos periodicamente, podendo ser 

reduzidos ou ampliados, utilizando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade de 

acordo com a evolução da Pandemia da COVID 19; 

Considerando que a rede de ensino vinha trabalhando exclusivamente com a 

modalidade à distância, sem aulas presenciais, considerando que o ano letivo de 2021 

está iniciando e o seu retomo presencial deve ocorrer gradativamente com a adoção das 

medidas de proteção. 

DECRETA: 

Art. 1° - As atividades presenciais nas escolas públicas e privadas no Município 

de Senador José Bento poderão ser retomadas a partir de 01 de Fevereiro de 2021 com 

observância dos requisitos específicos. 

Art. 2° - Os modelos de retomo das atividades serão escalonados e híbridos com 

o número limitado de 07 (sete) alunos por tumo. 

Art. 3" - No C E M E I Olívia Eiras Cortes o modelo de retomo será híbrido. 

Art. 4° - Na Escola Municipal Professora Maria da Costa Ferreira o modelo de 

retomo será híbrido e escalonado. 
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Art. 5*' - Deverão ser seguidas as orientações 03/2020 do Conselho Estadual de 

Educação - C E E e Protocolo Sanitário de Retomo às atividades Escolares Presenciais no 

contexto da pandemia da COVID 19 do Estado de Minas Gerais para formular os planos 

de contingências e protocolos internos de higienização de instituição para o retomo das 

aulas. 

Art. 6 ° - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Senador José Bento - MG, 27 de janeiro de 2021. 

Femandc César F^mandes 

Prefeito Municipal 


