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DECRETO Nº 293/2021, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPEN-
SÃO  DAS  AULAS  PRESENCIAIS  NO  SISTEMA  DE  
ENSINO DO MUNICÍPIO  DE  FREI  GASPAR E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  FREI  GASPAR –  Estado  de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere 
o artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 
Frei Gaspar,

CONSIDERANDO as  diversas  normativas  referentes  à 
precaução,  prevenção,  controle  e  enfrentamento  ao 
novo Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO o  considerável  aumento  de  novos 
casos  de  COVID-19  no  Município  de  Frei  Gaspar,  em 
especial, na zona rural;

CONSIDERANDO que  uma  instituição  de  ensino  do 
Município encontra-se em reforma, visando a melhoria 
da estrutura escolar;

CONSIDERANDO que,  até  o  presente  momento,  o 
Município  está  construindo  outra  instituição  de  ensino 
para abranger mais alunos com a devida segurança;

CONSIDERANDO o  período  de  chuvas  fortes  previsto 
para a região nos próximos dias, que acarreta extrema 
dificuldade para os alunos da zona rural se deslocarem 
para as escolas;

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro 
de 2021 a suspensão das aulas presenciais no âmbito do 
Município de Frei Gaspar/MG, em razão da necessidade 
de continuidade das medidas de enfrentamento à pan-
demia ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Art.  2º Ficam mantidas as  atividades pedagógi-
cas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias 
digitais de informação e comunicação, encaminhadas 
aos alunos por meio de recursos diversos;

 Parágrafo  único  - As  atividades  pedagógicas 
não presenciais  organizadas pelos professores  deverão 
ocorrer no regime home office, ficando os Diretores res-
ponsáveis por acompanhar e responder, em regime pre-
dominantemente presencial,  pelas  demandas  adminis-

trativas, pedagógicas e operacionais das unidades es-
colares da Rede Municipal e Estadual de Ensino. 

Art. 3º Os prazos definidos neste ato poderão so-
frer  modificações,  sendo reduzidos ou prorrogados,  de 
acordo com o desenvolvimento da emergência em saú-
de pública no âmbito do Município de Frei Gaspar/MG.

Art.  4º Este decreto entra em vigor na data da 
sua publicação,  ficando revogadas as disposições em 
contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Frei Gaspar, 01 de outubro de 2021.

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal
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