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ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 
DECRETO N. 982 de 29 DE ABRIL DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO OS 
DISPOSITIVOS 5º E 6º DO DECRETO DE N° 
891, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021, EM 
DECORRÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO 
DECRETO DE 935/2021, QUE DEFINE AS 
MÉTRICAS E BANDEIRAMENTO NO 
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 

 

O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que 
lhe confere o Artigo 58 da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 205º da Constituição Federal, que determina que a 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

CONSIDERANDO a previsão do artigo 22º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- LDB, que estabelece como finalidades da educação básica, desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 32º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB, que orienta para que o Ensino Fundamental seja desenvolvido prioritariamente 
na forma de oferta presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais; 

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde reconhecida por meio da Lei Federal nº 
13.979/2020, que estabelece os protocolos de distanciamento social adotados em razão da 
pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana 
causada pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto no § 9º, do art. 2º da Lei Federal nº 14.040/2020 que dispõe que 
a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal implementarão, em regime de 
colaboração, estratégias intersetoriais de retorno às atividades escolares regulares nas áreas de 
educação; 

CONSIDERANDO a orientação fixada no artigo 6º da Lei Federal nº 14.040/2020, que 
determina que o retorno às atividades escolares regulares observará as diretrizes das autoridades 
sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino; 

CONSIDERANDO a determinação da Lei Estadual nº 8.991/2020 para que o retorno de alunos 
às atividades presenciais ocorra de modo voluntário, devendo contar com o consentimento do 
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seu responsável ou do próprio aluno, quando maior de idade e capaz; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.577/2021, que reconheceu a educação como 
serviço essencial para fins de manutenção de suas atividades e outras vinculadas a esta, durante a 
pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 891/2021, que classifica a educação como serviço 
essencial no território do Município de Nova Friburgo que utiliza as métricas do Decreto 
Municipal de nº 935/2021; 

CONSIDERANDO a revogação do Decreto Municipal de nº 935/2021 que atualiza as métricas 
para fixação do bandeiramento no território do Município de Nova Friburgo pelo Decreto 
Municipal de nº 972/2021; 

CONSIDERANDO as Recomendações da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do 
Grupo de Atuação Especializada em Educação - GAEDUC do MPRJ; 

CONSIDERANDO que o processo de merenda escolar foi deserto em relação ao item carne e 
teve o lote de laticínios inabilitado pela amostra e que outro processo foi aberto com tramitação 
emergencial a fim de possibilitar o retorno das aulas presenciais no âmbito da rede pública 
municipal das unidades escolares aptas o mais breve possível, sendo este o motivo de 
postergação para o início das aulas presenciais nas unidades públicas de ensino; 

CONSIDERANDO que as unidades escolares particulares que foram consideradas aptas pela 
Vigilância Sanitária estão preparadas para o retorno; 

DECRETA: 

Art. 1º. Devido à revogação das métricas do Decreto Municipal de nº 935/2021 e a 
Recomendação da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde quanto 
ao faseamento de risco relacionado ao contágio em crianças e adolescentes do novo Coronavírus, 
no Estado do Rio de Janeiro e critérios de autorização da retomada das aulas presenciais, as 
regras da fixação do bandeiramento para determinar o retorno das aulas presenciais no Município 
de Nova Friburgo instituídas pelo Decreto Municipal de n° 891/2021, especificamente em seus 
artigos 5º e 6º serão revogadas a partir da data desta publicação. 

Art. 2°. Os artigos 5º e 6º do Decreto Municipal de n° 891/2021, passam a ter a seguinte 
redação: 

Art. 5º. Fica autorizado o retorno das atividades presenciais previsto no art. 4º com o 
seguinte regramento e com respeito ao PROTOCOLO DE RETORNO DAS AULAS 
PRESENCIAIS, instituído pelo Decreto, com destaque aos critérios de 
distanciamento físico a partir do dia 03 de maio de 2021 nas unidades escolares 
privadas e a partir do dia 17 de maio de 2021, nas unidades escolares públicas, 
exceto em caso de risco máximo, ou seja, bandeira roxa, desde que cumprido todos 
os requisitos de mitigação de riscos no ambiente escolar atualmente vigente, de 
acordo com os seguintes indicadores constante no Mapa de Risco para Covid-19 para 
o Município de Nova Friburgo publicado pelo Estado do Rio de Janeiro, respeitando 
os seguintes indicadores e parâmetros para avaliação dos riscos dos níveis de risco: 

§1º. Independentemente da bandeira classificatória de risco em vigor na data de 
publicação deste Decreto, as Unidades Escolares da Rede Municipal, bem como as 
das Instituições Privadas pertencentes ao sistema municipal de ensino, deverão 
estabelecer planos de ação considerando o cenário de bandeira Verde, Amarela, 
Laranja ou Vermelha que garantam o funcionamento das atividades a partir da data 
estipulada pelo caput, objetivando dinamizar o funcionamento das instituições de 
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ensino públicas e privadas para o caso de oscilação de bandeira de uma semana para 
a outra, ou em período menor, observadas as limitações dispostas neste Decreto. 

§2.º. É de responsabilidade dos gestores das Instituições de Ensino Públicas e 
Privadas pertencentes ao sistema de ensino do Município de Nova Friburgo, o 
acompanhamento semanal das Bandeiras Classificatórias de Risco e a orientação aos 
pais e/ou responsáveis, em caso de oscilação da Bandeira Local no Mapa de Risco 
para Covid-19 para o Município de Nova Friburgo publicado pelo Estado do Rio de 
Janeiro, publicado em: https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html# e 
respeitar a classificação em que esteja o risco muito alto (bandeira roxa), situação em 
que é proibido o funcionamento das atividades educacionais presenciais com alunos, 
permanecendo o ensino, neste caso, exclusivamente remoto. 

§3.º Após a divulgação semanal do resultado das bandeiras classificatórias de risco, 
as Unidades Escolares da Rede Municipal, bem como as da Instituição Privada cuja 
autorização para funcionamento esteja vinculada à Secretaria de Educação e pela 
autoridade sanitária, deverão realizar as adequações necessárias ao seu plano de ação 
em vigor, de acordo com o planejamento alternativo previamente elaborado pelo 
estabelecimento de ensino. 

§4º. As unidades escolares municipais que estiverem em condições de oferecer aulas 
e atividades presenciais conforme a sua capacidade física, situação sanitária e 
protocolo de retorno serão liberadas a partir do dia 17 de maio de 2021, de acordo 
com a classificação de risco nesta data e as demais unidades, quinzenalmente, serão 
liberadas por grupo, em listagem a ser divulgada para toda comunidade escolar à 
medida que estiverem em conformidade com as adequações legais e sanitárias para 
funcionamento. 

§5º. Caso as unidades escolares públicas não possam oferecer aulas e atividades 
presenciais conforme a sua capacidade física, condição sanitária e plano de retorno, 
nos termos deste Decreto, deverão apresentar justificativa por escrito à Secretaria 
Municipal de Educação para que seja providenciada sua conformidade. 

Art. 6º. As disposições deste Decreto vigorarão durante o período de atividades 
escolares híbridas (presenciais e remotas), sendo facultado às instituições 
educacionais privadas e públicas o regime de rodízio ou outro equivalente, 
observadas as orientações sanitárias e as Bandeiras Classificatórias de Risco para a 
COVID-19. 

§1º. O limite máximo diário permitido para fins de atendimento presencial é de até 
50% (cinquenta por cento) do número de alunos matriculados por turma, sendo 
permitido, excepcionalmente, percentual maior nas hipóteses ondes as salas de aulas 
apresentem condições para acomodar os estudantes com, no mínimo, 02 m (dois 
metros) de distância entre os alunos com a devida demarcação do espaçamento. 

§2º. Para atender aos PROTOCOLOS e às necessidades educacionais, de orientação 
e adaptação de comportamentos das Unidades Escolares Municipais e, ainda, garantir 
distanciamento social e organização escolar de forma a evitar aglomeração de forma 
a proporcionar um retorno presencial gradual e seguro da Rede Municipal de Ensino, 
obedecendo aos critérios de revezamento. O retorno deverá ocorrer pela turma de 
terminalidade do segmento da escola apta, da seguinte forma: 

Semana 1 – EJA – IX Fase e V Fase  / 9º Ano / 5º Ano/3º ano/Pré II/Mat III 

Semana 2 – EJA – VIII Fase e IV Fase / 8º Ano / 4º Ano/2º ano/Pré I/Mat II 
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Semana 3 – EJA – VII Fase e III Fase / 7ºAno / 1º Ano/Mat I 

Semana 4  – EJA – VI Fase, II Fase e I Fase / 6ºAno / Berçário 

§3º. Os critérios de revezamento nas Unidades Escolares deverão atender, 
primeiramente, aos Protocolos de Segurança, respeitando o espaço físico de cada 
Unidade Escolar e sua capacidade de atendimento ao distanciamento recomendado, 
tanto para os alunos, quanto para os profissionais. 

Art. 3°. Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto de n° 891/2021 compatíveis 
com este Decreto. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, permanecendo vigente até que haja outra disposição devido à mudança de cenário da 
pandemia, podendo advir Decreto Municipal mais ou menos restritivo enquanto perdurar sua 
necessidade. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Palácio Barão de Nova Friburgo, 29 de abril de 2021. 

  

JOHNNY MAYCON 

Prefeito 
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