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DECRETO No o12l2o2o, DE Bo DE ABRIL DE zo2o.

'Dispõe sobte o prazo de prorrogaçõo e uigência do
Decreto n" oo1/2o2o, de ry/o9/zozo e o DecÍeto no
o1o/2o2o, de 3t/og/zozo, que suspende as aulas,
uisando a conttnuidade ao enfretamento à ameaça
de propagação do nouo coronauírus musador da
doença Couíd- t9, e dá. outras prouidências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO, ESTÂDO DO pIAú, sob
uso de suas atribuições legais e nos termos da l,ei Orgânica do Município;

coNsrDERANDo que o Governo do Estado do piauí através do Decreto n. rg.966, de

3o/o4/zozo, prorrogou a suspensão das aulas até 3r de julho ile 2o2o, anteriormente
determiuada no Decreto n" r8.9r3 de 3o de março de zozo;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do comitê de operações Emergenciais, sob a

coordenação da secretaria de Estado ila saúde - sEsApI, expedida em 3o de abril de zozo,
orientando pela permanência das medidas sanitárias para o enfrentamento da covlD-rg;

coNsrDERANDo a confirmação de pessoas contaminadas pela coüd- 19, em vários
municípios üzinhos a Francisco Macedo - PI, impondo a necessidade de continuidade das

medidas de distanciamento social até então adotadas,

DECR.E,T.fu

Art. ro Fica determinado a prorroga@o até o dia 3r de julho de zozo da suspensão das aulas
da rede pública municipal de ensino, determinada pelo Decreto Municipal no oo5/zozo, de
r7/oglzozo, prorrogado anteriormente pelo Decreto Municipal no oro/zozo, de

3r/o3lzozo.
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§ ro A suspensão das aulas não se aplica às aüüdades realizadas com o uso de plataforma

eletrônica ou outro meio que dispense atiüdade presencial.

§ zo O tempo de paralisa@o do período letivo, de caúter excepcional e de interesse público,

será compensado oportunamente com o período das férias escolares, sem prejuízo de outras

medirlas a serem adotadas pela Administra@o.

§ 30 A Secretaria Municipal de Educa@o deveú proúdenciar os ajustes necessários para o

cumprimento do calendário escolar, após o retorno das aulas.

Art. 2o As medidas determinadas neste decreto poderão ser revistas a qualquer tempo a

depender da avalia@o dos órgãos de saúde competentes.

Art. 3o Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em úgor na data da sua

publicaqão, com efeito a partir de or de maio de zozo.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Macedo -PI, 3o de abril de zozo.

Raimundo Alencar

icipal
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