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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO 

DECRETO N° 04, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 

“Dispõe sobre a retomada das aulas e demais 
atividades presenciais, bem como suas diretrizes, na 
Rede Pública de Ensino no Município de Campanário.” 

O Prefeito Municipal de Campanário, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Orgânica Municipal e 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, 
têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, inclusive, 
suplementar a legislação federal e a estadual; 

CONSIDERANDO que em razão da autonomia municipal, compete ao Município estabelecer seus 
próprios protocolos com base em critérios sanitários voltados à realidade local; 

CONSIDERANDO a importância da educação escolar para o desenvolvimento intelectual, social e 
emocional das crianças, dos jovens e das famílias, das interações que acontecem no ambiente escolar, 
priorizando o bem-estar e, acima de tudo, a segurança de todos as pessoas envolvidas; 

CONSIDERANDO a necessidade da retomada das aulas e atividades presenciais nas Escolas da Rede 
Pública Municipal e Estadual; 

CONSIDERANDO que é essencial uma ampla divulgação dos calendários, protocolos e esquemas de 
retorno às aulas presenciais, e que esta retomada deve ser precedida de amplo planejamento, 
contemplando regras sanitárias e orientações claras; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica autorizada a retomada das aulas e demais atividades presenciais na Rede Publica de 
Ensino em todo o Município de Campanário. 

§ 1º - O retorno das aulas e demais atividades presenciais na Rede Pública de ensino acontecerá a 
partir da data 07 de fevereiro de 2022.  

§2º - Fica reservado o direito à Administração Pública e alterar as datas de retorno das aulas 
presenciais, bem como suspendê-las após iniciadas, parcialmente ou em todas as unidades de 
educação, diante das hipóteses do aumento dos casos de contaminação pela COVID-19. 

§3º - Em caso de alteração das datas de retorno às aulas mencionadas no parágrafo anterior, deverá a 
Secretaria Municipal de Educação comunicar em âmbito Municipal a nova data. 

Art. 2º - As aulas e demais atividades presenciais nas unidades de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio, da Rede Pública de Ensino, localizadas no Município de Campanário 
respeitarão os parâmetros seguintes: 
I. Uso obrigatório de máscara;  
II. A disponibilização de álcool em gel; 
III. Aferição de temperatura de todos os funcionários e alunos; 
IV. Uso de EPI; 
V. Uso de tapete sanitizante;  
VI. Monitoramento de risco de propagação da COVID – 19, observadas as orientações do Ministério da 

Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como as diretrizes do Programa Minas 
Consciente. 

Art. 3º - O servidor ou aluno que apresentar sintoma característico da COVID-19 será imediatamente 
afastado da Instituição, sendo proibida a sua permanência no ambiente escolar. 

http://www.campanario.mg.gov.br/


 
 

Campanário/MG, 01 de fevereiro de 2022 – Diário Oficial Eletrônico – ANO VI | N° 291 – Instituído pela Lei nº 333 de 25/05/2017 

 

 
O presente documento está assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. Autoridade Certificadora: Prodemge 
diario.campanario.mg.gov.br   Página 2 de 2 

Art. 4º - A Prefeitura Municipal em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria 
Municipal de Saúde poderão expedir orientações complementares para o cumprimento do disposto 
neste Decreto a qualquer tempo. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO-MG, TORNA PÚBLICO: 

Contrato Administrativo nº 001/2022; Contratada: Allan Toledo Advogados Associados; Objeto: 
Prestação de serviços de assessoria jurídica especializada em administração pública; Valor: 
R$120.000,00; Vigência: 07/01/2022 a 31/12/2022 – Processo Administrativo nº 001/2022 – 
Inexigibilidade nº 001/2022. 

Ata de Registro de Preços nº 001/2022; Fornecedor: Cofarminas Comércio de Produtos Farmacêuticos 
Ltda; Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos com base na tabela 
CMED, material hospitalar, laboratorial e dietas parenterais com base na tabela SIMPRO; Valor: 
R$1.730.000,00; Vigência: 27/01/2022 a 27/01/2023 – Processo Licitatório nº 004/2022 – Pregão 
Presencial (por adesão) nº 003/2022. 
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