
DECRETO N.º 4.329, DE 08 DE ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) na área da 

educação e dá outras providências . 

A Prefeita Municipal de Montanha, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o que dispõe o inciso VII do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO que em 30 de janeiro de 2020, foi publicada a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que em 3 de fevereiro de 2020, foi publicada a Portaria nº 188/GM/MS, 

que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou 

como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre 

o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e que estabeleceu 

medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos 

e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que em 17 de março de 2020, o Governo do Estado do Espírito Santo 

publicou no Diário Oficial do Estado o Decreto Estadual Nº 4597 - R, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavírus (COVID-!9} na área da educação e determinou que: 
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( ... ) 

Art. 2º No período de 17 a 20 de março de 2020, as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino 

pública e privada permanecerão abertas para a orientação e o acolhimento dos estudantes. 

§ 1º Fica facultado o comparecimento dos estudantes às unidades de ensino no período compreendido no 

caput. 

§ 2º As atividades educacionais no período compreendido no caput deverão envolver conteúdos já ministrados, 

sem prejuízo curricular aos estudantes que não comparecerem às unidades de ensino. 

§ 3º Ficam mantidas as aulas nas unidades prisionais e socioeducativas do Estado no período compreendido 

pelo caput. 

Art. 3º Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a partir do dia 23 de março de 2020, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, as atividades educacionais em todas as escolas. 

( .. .) 

CONSIDERANDO que em 17 de março de 2020, o Governo Federal publicou a Portaria MEC 

Nº 343, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação - CNE, 

emitiu Nota de Esclarecimento abordando as implicações da pandemia da COVID-19 no fluxo 

do calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação superior; 

CONSIDERANDO que em 21 de março de 2020, o Governo Estadual publicou o Decreto Nº 

4606 - R (D .O. 21/03/2020) que determinou: 

Art. 1º Fica incluído o§ 4º no art. 3º do Decreto nº 4.597-R, de 16 de março de 2020, com a 

seguinte redação : 

( ... ) 

"Art. 3º (. .. ) (. . .) § 4º Fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais por um 

período de até 30 (trinta) dias letivos, consecutivos ou não, especificamente para o ano letivo de 2020." {NR} 

Art. 2º Ficam incluídos os§§ 6º e 7º no art. 3º do Decreto nº 4.599-R, de 17 de março de 2020, com a seguinte 

redação: 

"Art. 3º (. . .) (. . .) § 6º Não se aplica o disposto no§ 4º para gestantes e lactantes referidas no inciso Ido caput. 

( ... ) 
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CONSIDERANDO que em 21 de março de 2020, o Conselho Estadual de Educação do Estado 

do Espírito Santo, homologado pelo Secretário de Estado da Educação, publicou no Diário 

Oficial a Resolução CEE/ES NQ 5.447, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o regime 

emergencial de aulas não presenciais no Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo, 

como medida preventiva à disseminação do COVID-19; 

CONSIDERANDO que em 01 abril de 2020, o Governo Federal publicou no Diário Oficial a 

Medida Provisória NQ 934, de lQ de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre 

o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nQ 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO que em 02 abril de 2020, a Secretaria de Estado da Educação - SEDU, 

publicou no Diário Oficial a Portaria NQ 048-R, de 01 de abril de 2020, que instituiu o 

programa de Atividades Pedagógicas Não Presencias no âmbito das escolas da Rede Pública 

Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo; 

Considerando que em 04 de abril de 2020, o Governado do Espírito Santo, publicou no 

Diário Oficial o Decreto NQ4625-R, de 04 de março de 2020, a prorrogação da suspensão no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, das atividades educacionais em todas as escolas, 

universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privadas, até o dia 30 de abril de 

2020. 

DECRETA: 

Art.1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus {COVID-19), na área da educação do Município, seguirão o disposto neste 

Decreto. 

Art.2º No período de 17 a 20 de março de 2020, as instituições de ensino vinculadas a Rede 
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Municipal (Educação Infantil- Creches e Pré-Escola e Ensino Fundamental - Séries Iniciais e 

Séries finais), permanecerão abertas para a orientação e o acolhimento dos estudantes. 

§ 1º Fica facultado o comparecimento dos estudantes às unidades de ensino no período 

compreendido no caput. 

§ 2º As atividades educacionais no período compreendido no caput deverão envolver 

conteúdos já ministrados, sem prejuízo curricular aos estudantes que não comparecerem às 

unidades de ensino, além de informações sobre medidas de profilaxia quanto à transmissão 

do novo coronavírus . 

§ 3º A suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino realizada no período de 17 a 20 de 

março de 2020 resultará em abono de faltas dos alunos. 

Art.3º Ficam suspensos, no âmbito do Município, a partir do dia 23 de março de 2020, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, as atividades educacionais em todas as unidades públicas e 

privadas da rede de ensino do Município. 

§ 1º O período de suspensão das atividades educacionais na rede pública municipal de 

ensino deverá ser compreendido como recesso/férias escolares do mês de julho, alterando

se consequentemente o calendário escolar do ano em exercício .. 

§ 2º Ficam exetuados do disposto no artigo acima, os servidores lotados junto a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, visando a necessidade de conceder 

informações e , esclarecimentos aos pais e responsaveis dos alunos da Rede Muniicpal de 

Ensino, bem como adoção de medidas necessárias à educação municipal no perícia de 

pandemia. 

Art.4º Ficam suspensos no âmbito do Município até 30 de abril de 2020, as atividades 

educacionais em todas as unidades públicas e privadas da rede de ensino do Município. 
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Art.5º Fica instituído o Programa de Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede 

Pública de Ensino do Município de Montanha-ES, a ser regulamentado pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo . 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 17 

de março de 2020. 

Montanha, 06 de abril de 2020. 

,;/: n~ 
lracy Carvalho Machado Baltar Filha 

Prefeita Municipal 
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