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

DECRETO N°  878, de 14 de janeiro de 2021.

CORRIGENDA

Corrige a redação dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 878, de 14 de janeiro de 2021, para que

passem a constar com a seguinte redação:

Art. 1° - Fica instituído Grupo de Trabalho com o objetivo de avaliar e atualizar o “Plano de

Retomada das Aulas Presenciais no Território de Nova Friburgo Quando Houver Segurança para

Profissionais, Alunos e Famílias”, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 02 de dezembro de

2020, para o ano de 2021. 

§ 1º – O Grupo de Trabalho criado no caput será constituído por representantes das Secretarias

Municipais,  Secretarias  Estaduais,  representante  do  Poder  Legislativo  de  Nova  Friburgo,

representantes dos Conselhos Municipais e representações sindicais:

 I – Secretaria Municipal de Educação;

 II – Secretaria Municipal de Saúde; 

III – Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas

para a Juventude;

IV – Procuradoria-Geral; 

V  –  Serviço  Especializado  em  Engenharia  de  Segurança  e  em  Medicina  do  Trabalho  da

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo; 

VI – Poder Legislativo de Nova Friburgo; 

VII – Conselho Municipal de Educação; 

VIII – Conselho Municipal de Saúde; 

IX – Conselho Municipal de Assistência Social; 

X – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

XI – Conselhos Tutelares; 

XII – SEPE; 

XIII – SINPRO; 

XIV – SINEPE; 

XV – Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC); 

XVI – Fórum Municipal de Educação. 



§ 2º – A organização do referido Grupo de Trabalho ficará a cargo da Secretaria Municipal de

Educação. 

§ 3º – O Grupo de Trabalho deverá atualizar o plano de retomada das aulas presenciais nas redes

pública e particular de Nova Friburgo para o ano de 2021, incluindo parâmetros epidemiológicos

e  sanitários  que  balizem tal  retorno,  o  qual  deverá  ser  apresentado  ao  Chefe  do  Executivo

Municipal, no prazo máximo de até 30 dias para a adoção das providências cabíveis pelos setores

público  e  privado,  além das  que  já  vêm sendo  adotadas  pelo  governo  municipal  e  demais

instituições. 

§ 4º – Cada instituição poderá indicar 1 representante titular e 1 representante suplente para

participar de eventuais deliberações no âmbito do Grupo de Trabalho.

§ 5º – As indicações deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação, por meio

físico, contendo qualificação completa, cargo ocupado pelo indicado, cópia do CPF e da Cédula

de Identidade, além de correspondência do Responsável pelo Setor. 

Art. 2º O Grupo de Trabalho poderá, de acordo com a necessidade, convocar representantes,

demandando medidas específicas, de caráter consultivo, de acordo com a competência de cada

um dos órgãos ou entidades, dentre eles:

 I – Médico Pediatra;

II – Médico Infectologista;

III – Médico Intensivista; 

IV – Entidades de representação de classes de ensino profissionalizante, de ensino superior e de

ensino técnico; 

V – Profissional de Saúde Mental;

VI – Demais órgãos ou representações que a coordenação do Grupo de Trabalho entender serem

convenientes. 

Nova Friburgo, 25 de janeiro de 2021.

Johnny Maycon
Prefeito 


