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DECRETO MUNICIPAL Nº 92, DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

 

Dispões sobre a suspenção das aulas 

presenciais na rede municipal de ensino 

e regulamenta o funcionamento das 

atividades nas instituições de ensino 

municipal e dos profissionais da 

educação durante este período e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA - 

PB, no uso das atribuições legais, e: 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

decretado pelo Ministério da Saúde em razão da disseminação global da Infecção 

Humana pelo Coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da 

infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 

11 de março de 220; 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.141 do Governo da Paraíba, de 26 de 

Março de 2020; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Ficam suspensas as aulas presenciais da rede municipal de ensino pelo período 

em que durar a situação de calamidade pública resultado da pandemia de doença 

infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – 

SRAS-CoV-2. 

Parágrafo único. O período de suspensão das aulas não será superior ao período que o 

Ministério da Saúde determinar como sendo o de duração da pandemia de doença 

infecciosa viral respiratória – COVID-19. 

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Educação obrigada a desenvolver, por meio de 

sua equipe pedagógica, estratégias de ensino domiciliar que possam ser passadas aos 

pais, visando mitigar os efeitos da descontinuidade das atividades de ensino da 

educação. 
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§ 1º. Os planos e estratégias criados devem ser enviados ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal no prazo de 10 (dez) dias para apreciação, podendo este prazo ser prorrogado 

por igual período, mediante apresentação de justificativa. 

§2º. A Direção de cada uma das Escolas Municipais de Ensino ficará responsável por 

viabilizar a execução dos planos e estratégias montadas junto aos professores 

vinculados às suas unidades. 

Art. 3º. Configura como obrigação funcional dos profissionais do magistério municipal 

a persecução dos objetivos dos planos e estratégias criados pela equipe pedagógica da 

Secretaria Municipal de educação. 

§ 1º. Os profissionais devem criar formas de comunicação à distância com os 

responsáveis legais dos alunos de suas turmas, de modo a viabilizar a aplicação das 

estratégias montadas. 

§ 2º. Os profissionais devem orientar e acompanhar os responsáveis no 

desenvolvimento das atividades propostas. 

Art. 4º. A Direção de cada uma das Escolas Municipais de Ensino organizará a forma 

de prestação de serviços das equipes de auxiliares e prestadores de serviços diretos, 

conforme a conveniência e necessidade de cada Escola. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Município de Pedra Lavrada – PB, em 15 de abril de 2020. 

 

 
Jarbas de Melo Azevedo 

Prefeito  


