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DECRETO Nº 004A-2021-GP                         DE 24 DE FEVEREIRO  DE 2.021.  
 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA A RETOMADA GRADUAL DAS 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS PRESENCIAIS E OU 
REMOTAS, PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS 
DE EDUCAÇÃO E CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E 
ASSISTENCIA SOCIAL A PARTIR DE 15 E MARÇO 2021, NO 
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA, JOÃO DA 
CUNHA ROCHA, no exercício de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica 

Municipal, 
 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão da 
lavra do Ministro MARCO AURÉLIO, em Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº. 6.341/DF, promovida pelo Partido Democrático 
Trabalhista – PDT deferiu “em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, 
no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e DOS MUNICÍPIOS, “na forma do artigo 
23, inciso II, da Lei Maior” [Decisão de 24/03/2020]; 
 

CONSIDERANDO que o Governo do Pará republicou o Decreto 800, 18 de 

fevereiro de 2021, com as mudanças, as escolas e instituições de ensino em 

geral deverão priorizar o ensino remoto, ficando autorizadas a realizar aulas e/ou 

atividades presenciais, os municípios que estejam nas Zonas 02, 03, 04 e 05 

(bandeiras laranja, amarela, verde e azul), poderão, de acordo com as 

peculiaridades regionais e com base em critérios técnicos, manter a suspensão 

das aulas e/ou atividades presenciais. 
 
CONSIDERANDO o posicionamento recente da Organização Mundial de Saúde e 
do Ministério da Saúde, sobre o uso comunitário de máscaras como estratégia 
para diminuir o contágio em massa pelo COVID-19;  
 
CONSIDERANDO a edição, do Decreto Municipal nº 020, de 31 de março de 
2020, que declara situação de emergência no Município e ratifica as medidas para 
o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO ainda, a edição do Decreto Municipal nº 016 de 18 março de 
2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
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pública de importância internacional decorrente da pandemia do COVID-19 aos 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 018/2020 de 23 de Março 
de 2020, que cria  comitê gestor do plano de prevenção e contingenciamento em 
saúde do Covid – 19 – comitê extraordinário cv19, e vinculada à secretaria de 
saúde, emitiu laudo técnico, indicando que o município de Bom Jesus do 
Tocantins se encontra apto para autorizar a abertura facultativa, lenta e gradual 
das escolas públicas e privadas ,  em face da estabilização dos índices de 
infectados no município. 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º- Fica autorizada a abertura facultativa, lenta e gradual das escolas 
públicas, privadas e CRAS- Centro de Referencia e Assistência Social em 

forma Presencial e ou remota em regime escalonamento partir de 15 de março 
de 2021, no âmbito do Município de Bom Jesus do Tocantins-Pa. 
  
Art. 2º – O funcionamento dos serviços educacionais, nas redes privada e 

pública, no Município de Bom Jesus do Tocantins, enquanto durar a pandemia de 
COVID-19, seguirá o seguinte protocolo: 

I – Eventos escolares como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, 

competições e campeonatos esportivos, salvo se exclusivamente por meio virtual, 
estarão proibidos; 

II – Aulas de educação física somente poderão ocorrer em locais abertos, 

arejados e sem contato físico entre os alunos; 

III – deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5 (um e meio) metro entre as 

pessoas, com exceção dos profissionais que atuam diretamente com crianças de 
creche e pré-escola; 

IV – Durante os intervalos, recreios, entrada ou saída do estabelecimento, deve 

ser privilegiado o distanciamento de 1,5 (um e meio) metro entre os alunos, de 
modo a evitar aglomerações; 

V – Os intervalos, recreios, entrada ou saída do estabelecimento devem ser feitos 

com revezamento de turmas em horários alternados, limitando-se a, no máximo, 
um quarto das turmas ao mesmo tempo e ao espaçamento mínimo de 01 pessoa 

a cada 5 m² (cinco metros quadrados) em área aberta; 

VI – Deverá ser adotado o ensino não presencial combinado ao retorno gradual 

das atividades presenciais; 
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VII – utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 (um e meio) 

metro; 

VIII – cumprir o distanciamento de 1,5 (um e meio) metro durante a formação de 

filas; 

IX – O uso da sala dos professores, de reuniões e de apoio deverá ser limitado a 
grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 (um e meio) metro entre as 

pessoas. 

X – Para crianças a partir de 06 (seis) anos, usar máscara cobrindo a boca e o 
nariz, dentro da instituição de ensino, no transporte escolar e em todo o percurso 

de casa até a respectiva instituição de ensino. 

XI – crianças, entre 03 (três) e 05 (cinco) anos, deverão usar máscaras sempre 

acompanhadas por professores ou responsáveis, a todo o momento. 

XII – crianças que em virtude do desenvolvimento mental incompleto, ou que por 
questões de saúde, não possam usar máscaras cobrindo boca e nariz, 

deverão participar apenas de ensino não presencial; 

XIII – lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% 

(setenta por cento) ao entrar e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da 
biblioteca e antes das refeições, sempre com supervisão de um responsável da 

instituição de ensino; 

XIV – incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% 
(setenta por cento) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, 
manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de 
trabalho compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após a 
colocação da máscara sempre com supervisão de um responsável da instituição 
de ensino; 

XV – Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do 

uso; 

XVI – higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies 

que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, 
puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e 

sempre que necessário; 

XVII – higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o 

fechamento e, no mínimo, a cada três horas; 

XVIII – certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança; 
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XIX – manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, 

evitando o toque nas maçanetas e fechaduras; 

XX – Evitar o uso de ventilador e ar-condicionado. Caso o ar-condicionado seja a 

única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de 
realizar a manutenção e limpeza semanais do sistema de ar-condicionado; 

XXI – fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água 

seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, cada um 
deverá ter seu próprio copo. 

XXII – A aferição da temperatura corporal de todos aqueles que adentrarem ao 

estabelecimento de ensino, inclusive de funcionários e alunos; 

Parágrafo Único. Para o retorno ao funcionamento, a direção dos 

estabelecimentos públicos e ou privados  deverão ,ainda, atender todas as 
disposições acima mencionados , inclusive coleta de assinatura do Termo de 
Responsabilidade dos pais ou responsáveis autorizando o retorno dos aluno nas 
escolas municipais e ou privadas, em conformidade coma regras determinadas no 

anexo ( I ) deste decreto. 

Art. 3º. As instituições de ensino deverão informar, acompanhar e orientar as 
famílias e/ou responsáveis sobre indícios de quadros infecciosos dos alunos e de 
seus familiares, em consonância com comitê gestor do plano de prevenção e 
contingenciamento, Decreto Municipal nº 018/2020 de 23 de março de 2020. 
 
Art. 4º. Os alunos, professores e funcionários, em caso de suspeita ou 

confirmação do diagnóstico de Covid-19, deverão ser imediatamente afastados 
por, no mínimo, 14(quatorze) dias após o início dos sintomas. 
 
Parágrafo único. Transcorridos os 14(quatorze) dias após o início dos sintomas, 

havendo a persistência de sinais da doença, o retorno poderá ser prorrogado em 
até 72(setenta e duas) horas. 
 
Art. 5º. Recomenda-se às instituições de ensino que seja realizado mapeamento 

dos professores, técnico-administrativos e profissionais de apoio que constituem 
grupos de risco para a COVID-19, devendo alocá-los em atividades remotas, 
mesmo durante o retorno das aulas presenciais. 
 
Art. 6º. O serviço de transporte escolar fica autorizado a funcionar, sendo 
obrigatória a utilização de máscaras, redução de passageiros na porcentagem de 
50% (cinquenta  por cento), distanciamento, higienização após cada uso, 
disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) e aferição de temperatura 
corporal no momento do acesso ao veículo. 
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Art. 7º. Ficam os órgãos de fiscalização do Município de Bom Jesus do  

Tocantins-Pa encarregados de monitorar, sistematicamente, em cronograma 
preestabelecido, ou por demanda estratégica da própria Gerência de Vigilância 
Sanitária, o cumprimento das normas sanitárias estabelecidas neste decreto. 
 
Art. 8º. Os regramentos estabelecidos no presente decreto poderão ser 
tecnicamente revistos, por meio de uma criteriosa análise técnica da evolução ou 
involução do processo de abertura gradual das atividades de ensino de escolas 
Públicas e Privadas, no âmbito do Município. 
 
Art. 9. A Secretaria Municipal de Saúde, através da vigilância Sanitária 

realizará, em ciclos quinzenais, específicos para o setor da educação, conferindo 
transparência aos resultados para o devido acompanhamento de eventual 
impacto nos dados da pandemia de Covid-19, decorrente do retorno presencial ou 
híbrido da atividade educacional. 
 
Art. 10. A Comissão de Avaliação da COVID 19, por meio da análise dos 
dados obtidos pelas testagens e pelos inquéritos epidemiológicos 
mencionados no artigo anterior, bem como outros dados técnicos relevantes 
sobre o quadro pandêmico geral, decidirá sobre futura ampliação ou restrição do 
processo de reabertura gradual da atividade educacional presencial e/ou híbrida. 
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

                                    Bom Jesus do Tocantins/Pa., 25 de Fevereiro de 2021.  
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ANEXO I 

 

Prezado pai/mãe/responsável, Considerando o retorno gradual às aulas, previsto pelo Decreto Estadual nº 02, de 24 de 

fevereiro 2021, solicitamos o preenchimento do seguinte Termo de Responsabilidade, para que assim possamos ter a 

anuência formal do(a) senhor(a) para o retorno de seu(sua) filho(a) às aulas presenciais, como estabelece o artigo 3º do 

referido Decreto. Vale destacar que o preenchimento deste Termo não o impede de repensar sua decisão de levar seu(sua) 

filho(a) para as aulas presenciais ou não. No entanto, pedimos que, caso isso ocorra, solicite na escola um novo Termo de 

Responsabilidade, preencha e entregue para a Direção (ou na secretaria da escola). Além disso, conforme o disposto no 

artigo 2º, parágrafo único do Decreto, os pais ou responsáveis que optem por não levar seu(sua) filho(a) às aulas 

presenciais deverão observar as diretrizes estabelecidas em consonância com a direção de cada escola, bem como outras 

formas e modalidades de ensino não presencial. Salientamos a importância deste Termo, porque ele também será 

instrumento de controle dos alunos que assistirão às aulas de forma presencial, para que, assim, seja possível organizar o 

distanciamento controlado em nossa escola. Portanto, o(a) senhor(a) precisa:  

1º) Preencher o Termo de Responsabilidade abaixo, com os dados completos e com letra legível. 

 2º) Indicar, no Termo de Responsabilidade, se seu(sua) filho(a) retornará às aulas presenciais ou não, marcando com um 

X no espaço reservado. 

 3º) Assinar o Termo de forma e entregar na da secretaria da escola.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  

Eu,(nome completo)____________________________________________________, pai ou 

mãe de /responsável por (nome do aluno completo) 

__________________________________________, aluno(a) da Escola ou creche municipal ou 

Estadual de Educação ______________________________________________ (inserir o nome 

da série)________________________, turma_________, afirmo que meu(minha) filho(a):  

 

(   ) Vai frequentar as aulas presenciais.  

(   ) Neste momento, não vai frequentar as aulas presenciais, ____ de março  de 2021.  

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pai/responsável 


