
 
 

DECRETO Nº 080, de 03 de novembro de 2020. 

Amplia o prazo de suspensão das aulas presenciais da rede pública e privada de ensino 

no âmbito do município de Doutor Pedrinho. 

 

 

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES, Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, Estado 

de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52, 

da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04 de abril de 1.990, e com 

fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, e  

 

 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância 

internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto nº 

562/2020; 

 

CONSIDERANDO que as aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada 

de ensino, municipal, estadual e federal, relacionadas a educação infantil, ensino 

fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos – EJA, ensino técnico e ensino 

superior no âmbito do município de Doutor Pedrinho estão suspensas desde 19 de 

março de 2020 em decorrência da Pandemia de Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada gradativa das atividades 

sociais e econômicas respeitada a situação epidemiológica local, associado ao 

cumprimento das exigências para prevenção e mitigação da disseminação da COVID-

19; 

 

CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

em relação à evolução da pandemia nas diferentes regiões do estado, combinadas com a 

disponibilidade de leitos e da atual estrutura de saúde existente; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 079, de 27 de outubro de 2020, que dispõe 

sobre o Plano municipal de contingência para prevenção, monitoramento e controle da 



 
 

disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos dos diversos níveis de 

Educação/Ensino. 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º Permanecem suspensas até o dia 09 de novembro de 2020, as aulas presenciais 

nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal, 

relacionadas a educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e 

adultos – EJA, ensino técnico e ensino superior no âmbito do município de Doutor 

Pedrinho, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto 

de reposição oportunamente. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência 

limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020. 

 

 

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 03 de novembro de 2020; 32º ano de 

Fundação; 31º ano de Emancipação Política. 

 

 

SIMONI MERCIA MESCH NONES 

Prefeita de Doutor Pedrinho 

 

O presente decreto foi devidamente registrado e publicado na forma determinada 

pela legislação vigente. 

 

TARCÍSIO LENZI 

Chefe de Gabinete 

 

 


