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DECRETO MUNICIPAL NMS DE 07 DE JULHO DE 2021. 

"Dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das 

atividades escolares presenciais na rede pública municipal e 

estadual de ensino, e dos Cursos oferecidos pelo Município, 

enquanto durar o estado de calamidade pública em todo o território 

do Município de Senador José Bento". 

O Prefeito Municipal de Senador José Bento - MG, no exercício de suas 

atribuições legais que lhe confere o art. 69, IV, da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO que para o enfrentamento do vírus é necessária a 

adoção de medidas urgentes e extraordinárias de prevenção, controle e contenção de riscos e 

danos à saúde pública evitando-se a disseminação do vírus; 

CONSIDERANDO que o Comité Extraordinário COVID-19 do Estado de 

Minas Gerais através da Deliberação n° 165, de 1° de julho de 2021, alterou a Deliberação n° 129, 

de 24 de fevereiro de 2021, flexibilizando a possibilidade do retomo as atividades escolares 

presenciais nos municípios pertencentes à macrorregião que estiver classificada na Onda 

Vermelha do Plano Minas Consciente, desde que a macrorregião não apresente Cenário 

Epidemiológico e Assistencial Desfavorável; 

CONSIDERANDO o que foi deliberado pelo Gabinete de Crise do 

Município de Senador José Bento, em reunião realizada na data de 07 de julho de 2021, decidindo 

pelo retorno gradual e seguro das atividades presenciais; 

DECRETA: 

Art. ^°. Fica autorizado o retorno gradual e seguro das atividades 

escolares presenciais na rede pública municipal e estadual de ensino e dos cursos oferecidos pelo 

Município. 
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§ 1°. O estabelecimento de ensino, assim como o transporte escolar, 

deverá implantar Protocolo Sanitário, aprovado pela Vigilância Sanitária do Município, 

observando-se as regras e diretrizes dispostas no Protocolo sanitário de retomo ás atividades 

escolares presenciais no contexto da pandemia da COVID-19, do Governo do Estado de Minas 

Gerais. 

§ 2". O retorno das atividades escolares presenciais é facultativo para os 

estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino. 

Art. 2°. O descumprimento das diretrizes, dos protocolos e das 

recomendações previstos neste Decreto poderá ser informado, por qualquer interessado, ao 

Departamento de Saúde Pública (Vigilância em Saúde) da Secretaria Municipal de Saúde, para 

apuração e adoção das medidas cabíveis. 

Art.3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Prefeitura Municipal Senador José Bento/MG, 07 de Julho de 2021. 

Fernand® César Fernandes 
Prefeito Municipal 
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