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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

_______________________________________________________

DECRETO nº 325 / 2022.

"Regulamenta contratação de professores da educação 
básica sob-regime de trabalho de 20 horas, 25 horas e  
30 horas semanais e dá outras providências".

EDSON ALVES DOS SANTOS, prefeito municipal, no uso de 
suas  atribuições  lhe  confere  o  artigo  69,  VI  da  Lei 
Orgânica do Município de Frei Gaspar:

Considerando  que  a  Lei  Federal  nº  11.738/2008, 
estabeleceu o piso salarial dos professores da educação 
básica

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentado nos termos deste DECRETO, 
a  contratação  e  uso  efetivo  de  professores  da  rede 
municipal  de  educação,  sob-regime  de  20  horas,  25 
horas e 30 horas semanais.

Parágrafo único -  A contratação ou uso efetivo, sob o 
regime  referido  no  caput  deste  artigo,  destina-se  a 
admissão de professores para 20 horas aqueles que não 
exercem o ofício de lecionar em sala de aula, 25 horas 
para aqueles que assumirem salas do 3º ano ao 9º, e 30 
horas para aqueles que assumirem salas do pré-escolar 
(crianças de 04 e 05 anos de idade) e dos anos iniciais, 
1º  e  2º  ano  (crianças  de  06  e  07  anos  de  idade), 
matriculados nas escolas Municipais:  Estevão Monteiro, 
Lua de Papel e Zelita Carlos de Oliveira.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  Municipal  efetuará 
remuneração  proporcional  ao  estabelecido  em  Lei 
Municipal que trata do piso salarial do magistério, sendo 
que para as cargas de 20 horas, 25 horas e 30 horas.

Parágrafo único -  Só poderão ocupar a vaga de que 
trata  este  decreto,  os  profissionais  que  atenderem  os 
seguintes critérios:

I- Ter trabalhado nas referidas séries, nos 
últimos 04 anos;

II- Ter curso de especialização voltado à 
educação infantil, alfabetização e/ou 
anos iniciais, podendo este ser utiliza-
do como primeiro critério de desem-
pate entre os  concorrentes as  vagas 
existentes; 

III- Ter  boa  avaliação  de  desempenho 
nos  últimos  04  anos,  podendo  esta 
nota servir como segundo critério de 
desempate entre os concorrentes.

IV- Não tirar atestado médico nos últimos 
dois anos acima de 30 dias.

Art. 3º - A carga horária de que trata este DECRETO será 
dividida em 2/3 para ser destinada a interação com os 
alunos  e  1/3  para  planejamento  escolar  e  demais 
atividades extracurriculares.

Art. 4º - Este DECRETO entra em vigor em 01 de fevereiro 
de 2022.

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

Frei Gaspar, 01 de fevereiro de 2022.

Edson Alves dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 327/2022, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

“AUTORIZA,  SOB  AS  CONDIÇÕES  QUE  
ESPECIFICA,  A  RETOMADA  DAS  AULAS  
PRESENCIAIS NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS  
DE ENSINO”

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 vida e a saúde como direitos 
fundamentais de primeira geração, e a preponderância 
dos  mesmos  na  ponderação  dos  princípios 
constitucionais  em  face  aos  demais  direitos 
constitucionais assegurados;

CONSIDERANDO que a saúde pública é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
públicas, sociais e econômicas que visem a redução do 
risco  de  doença e outros  agravos,  acesso  universal  e 
igualitário  às  ações  e  serviços  para  a  sua  promoção, 
proteção e recuperação;

CONSIDERANDO a regularidade no calendário de 
vacinação e imunização do Estado e do Município, bem 
como  a  adoção  de  medidas  de  proteção  e 
higienização para  conter  a  disseminação do vírus  em 
âmbito  municipal;
         CONSIDERANDO que  as  unidades  escolares 
municipais,  por  seus  servidores,  adotarão  medidas 
sanitárias  e  obedecerão  aos  protocolos  federais, 
estaduais e municipais, durante as aulas presenciais;
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Art.  1º Fica  autorizado  o  retorno  seguro  das 
atividades  presenciais  de  ensino  no  Município  de  Frei 
Gaspar/MG, respeitando os seguintes parâmetros:

I  – Observância de distância mínima de 01 (um) 
metro entre pessoas, em todos os ambientes escolares, 
inclusive naqueles de acesso comum, para desenvolvi-
mento de quaisquer atividades;

II – Organização das salas de aulas, com base no 
distanciamento recomendado, respeitando o limite da 
capacidade física, bem como disponibilização de álco-
ol em gel 70%;

III – Monitoramento de risco de propagação da 
COVID-19,  observadas as orientações  do Ministério da 
Saúde, bem como as diretrizes da Secretaria do Estado 
e dos Departamentos Municipais de Saúde e Vigilância 
Sanitária;

Art.  2° As  aulas  serão  retomadas  na  forma 
presencial  e  obrigatória,  desde  que  autorizado  pelo 
responsável  legal,  a  partir  do  dia  07  de  fevereiro  do 
corrente  ano,  observando-se  todas  as  medidas  e  os 
protocolos sanitários.

         Parágrafo único: A obrigatoriedade da frequência 
às  aulas  presenciais  poderá  ser  afastada  mediante 
apresentação de  requerimento  escrito  do responsável 
legal  do  aluno que declarar  não se  sentir  seguro  em 
encaminhar o estudante à unidade escolar  durante o 
período de pandemia, ou ao estudante que se inclua 
comprovadamente em grupo de risco. 

Art. 3º  A retomada das aulas presenciais, em to-
dos os casos, fica condicionada à observância de todos 
os protocolos e orientações definidos pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais.

Art.  4º Compete  à  Secretaria  Municipal  de 
Educação  estabelecer  normas  complementares  para 
aplicação do disposto neste decreto. 

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, 02 de fevereiro de 2022.

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal

DECRETO Nº328/2022, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Prorrogação do Decreto Nº 323/2022 que  
dispõe  sobre  nova  medida  de  protocolo  
sanitário  a  ser  adotada  em  combate  ao  
novo Coronavírus, especificamente sobre a  
suspensão  de  eventos  e  comemorações  
públicas e privadas.”

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 necessidade de manter as me-
didas  sanitárias  de  enfrentamento  à  COVID-19  e 
de contenção da propagação do novo Coronaví-
rus,

CONSIDERANDO que a situação epidemiológica 
e sanitária vem sendo monitorada initerruptamente pelo 
Poder  Público  Municipal,  ensejando  a  adoção  de 
medidas  de  enfrentamento,  atualizadas  pelo  Poder 
Executivo,

CONSIDERANDO que  ocorrências  recentes 
demonstraram  a  necessidade  de  suspensão  da 
realização  de  shows  e  eventos  em  locais  públicos  e 
privados de acesso ao público,

CONSIDERANDO o alarmante aumento de casos 
de  COVID-19  no  âmbito  do  Município  de  Frei 
Gaspar/MG,  bem  como  as  novas  variantes  do 
Coronavírus,

DECRETA:

Art.  1° -  Fica prorrogado o Decreto Nº 323/2022 
até a data de 28 de fevereiro de 2.022.

Art. 2°. Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

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

Frei Gaspar, 07 de fevereiro de 2022.

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal
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