
          DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
DE FREI GASPAR– MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

                     PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
        CNPJ: 18.404.913/0001-39

                       Rua Francisco de Bessa Couto, S/Nº - Centro – CEP: 39.840-000
            Telefax: (33) 3512-1156 – (33) 3512-1289 – Frei Gaspar – Minas Gerais

         ADM. 2021/2024
__________________________________________________________________

DECRETO Nº 299/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Altera o Decreto Municipal nº 293/2021, ficando autori-
zado o funcionamento das escolas públicas do Município  
de Frei Gaspar  para realização de provas determinadas  
pela SEE/MG – MEC.”

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 a  imprescindível  realização  das  avaliações 
determinadas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação  de  Minas 
Gerais;

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado, em caráter excepcional, o funciona-
mento das escolas públicas do município de Frei Gaspar para realiza-
ção de provas determinadas pela SEE/MG – MEC, tais como:

I. SIMAVE  (Sistema  Mineiro  de  Avaliação  da 
Educação Pública);

II. SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Bási-
ca).

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino deverão obedecer ri-
gorosamente  todos  os protocolos  sanitários  estabelecidos  pelos  ór-
gãos competentes, tais como:

I. O devido  distanciamento  social  de  1,5  m  (um 
metro e meio) entre as pessoas;

II. Uso obrigatório de máscara de proteção facial, de 
forma a cobrir boca e nariz;

III. Disponibilização de álcool 70% (setenta por cen-
to) para todos que estiverem no ambiente de apli-
cação de prova.

Art. 3º  O funcionamento da E.E. Salmen Bukzem e E.M. 
Lua  de  Papel  será  durante  os  dias  30/11/2021;  01/12/2021  e 
03/12/2021,  expressamente  e  exclusivamente  nestes  dias  de 
realização das referidas avaliações.

Art. 4° Excetuando a realização das avaliações citadas, as 
aulas regulares continuam suspensas no município para as escolas até 
o dia 31 de dezembro de 2021.

Art.  5º 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, 19 de novembro de 2021.

_____________________________

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal

__________________________________________________________________
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DECRETO Nº 300/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe  sobre  o  dever  de  vacinação  contra  a 
COVID-19 dos servidores públicos municipais.

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 que o artigo 3°,   inciso III, alínea “d”   da 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, preconiza que para 
o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância 
internacional  decorrente  do  novo  Coronavírus,  as  autoridades 
poderão  adotar,  no  âmbito  de  suas  competências,  entre  outras,  a 
determinação  de  realização  compulsória  de  vacinação  e  outras 
medidas profiláticas;

CONSIDERANDO que  o Plenário do  Supremo Tribunal 
Federal  -  STF,  no  julgamento  das  Ações  Direta  de 
Inconstitucionalidade - ADIS nº 6.586 e nº 6.587 - Relator: Ministro 
Ricardo  Lewandowski,  reconheceu  a  constitucionalidade  do 
mencionado  dispositivo  legal,  autorizando  a  sua  consecução  por 
meio  de  medidas  indiretas,  como,  por  exemplo,  a  restrição  ao 
exercício  de  certas  atividades  ou  a  frequência  de  determinados 
lugares;

CONSIDERANDO que os direitos  à vida e à saúde con-
templados  nos artigos  5°, 6°  e 196  da  Constituição  Federal devem 
prevalecer em relação à liberdade de consciência e de convicção filo-
sófica individual;
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CONSIDERANDO que compete aos gestores locais de saú-
de a definição de procedimentos e execução de medidas que visam 
impedir a contaminação ou propagação de doenças transmissíveis;

CONSIDERANDO que na atividade de vacinação contra a 
COVID-19, o Município distribui, de forma universal e gratuita, imu-
nizantes devidamente registrados pelo órgão competente de vigilân-
cia sanitária e incluídos nos Planos Nacional, Estadual e Municipal 
de Imunização, além de realizar campanha de publicidade institucio-
nal  que  garante a ampla  informação sobre  a eficácia,  segurança  e 
contraindicações dos imunizantes;

CONSIDERANDO que os servidores devem proceder, pú-
blica e particularmente, de forma a dignificar a função pública;

DECRETA

Art. 1° A vacinação contra a COVID-19 é obrigatória para 
todos os servidores públicos municipais.

Parágrafo único: O servidor de que trata o caput deste arti-
go deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da publi-
cação deste Decreto, comprovante da primeira dose, dose única ou 
esquema completo de vacinação contra a COVID-19 ao Serviço de 
Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal para registro em 
seus assentamentos funcionais.

Art. 2° A recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacina-
ção contra a COVID-19 caracteriza falta disciplinar do servidor, pas-
sível de exoneração, considerada a precariedade do seu vínculo com 
a Administração Pública.

Art. 3° Caberá à Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal, com base em informações fornecidas pela Secre-
taria Municipal da Saúde, verificar os  agentes públicos municipais 
que, sem justa causa, não se vacinaram, adotando as providências le-
gais e regulamentares cabíveis.

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, 19 de novembro de 2021.

___________________________________

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal
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