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DECRETO N° 364/2020 
De 27 de agosto de 2020 

"Dispõe sobre a criação e nomeação da Comissão 
Municipal de Gerenciamento da pandemia do Coronavirus - 
COVID-19, no âmbito da rede municipal de ensino, e dá outras 
providências." 

JOSÉ GUILHERME GOMES, Prefeito do Município de Riversul, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 59, inciso VI, da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas que minimizem as perdas de 
aprendizagem em todas as etapas de ensino, em consequência da suspensão das aulas 
presenciais, bem como, a necessidade de planejamento de volta As aulas de maneira 
transparente, democrática e segura; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de subsídios para a elaboração de protocolos de 
retorno As aulas presenciais na perspectiva da Rede Municipal de Ensino, bem como, 
observando os dados oficiais do Governo do Estado de São Paulo - Plano São Paulo e da 
UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação; 

DECRETA:  

Art.  12  - Fica instituída a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia do Coronavirus 
- Covid-19, na Rede Municipal de Ensino, de caráter emergencial, com as seguintes 
atribuições: 

I - Deliberar e estabelecer normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde e 
prevenção para o espaço escolar, que orientarão os trabalhos de retorno As aulas presenciais, 
garantindo assim, a preservação A vida; 

II - Articular com municípios vizinhos e com a Comissão Estadual de Gerenciamento da 
Pandemia Covid-19, por meio da UNDIME no Estado, a construção conjunta de um 
planejamento a nível microrregional;  

III  - Elaborar o plano pedagógico de retorno As aulas, com cronograma de retorno e a 
reorganização do calendário escolar, garantindo assim, o direito A Educação; 

IV - Articular com os Departamentos da Saúde e da Assistência Social, ações para o 
atendimento psicológico a crianças e jovens, suas famílias, profissionais e trabalhadores da 
educação; 

V - Estabelecer protocolos para manuseio dos alimentos e limpeza dos utensílios utilizados na 
alimentação escolar e definir como será a oferta de alimentação nas escolas; 
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VI - Contribuir com o processo de aquisição de produtos com recursos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola; 

VII - Elaborar planejamento e estratégias para eventual necessidade de suspensão de aulas 
presenciais novamente.  

Art.  22  - A Comissão de que trata o  Art.  1° do presente Decreto será composta pelos seguintes 
membros: 

I - Representante do Departamento Municipal da Educação 

. Marta Maria da Silva Batista, Rg n° 11.714.566-X; 

.  Sonia  Cristina Maia da Silva Ramos, Rg n2  16.562.336; 

II - Representante do Departamento Municipal da Saúde 

. João Augusto de Oliveira, Rg n° 16.186.493-4;  

III  - Representante do Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

. Solange Cristina  Correa,  Rg n° 30.857.549-0; 

IV - Representante do Departamento Municipal de Administração 

. Fernando Marçal Moreno, Rg n° 34.622.715-X; 

V - Representante do Conselho Municipal da Educação 

. Adelita Ramos Silva, Rg n9  30.425.203-7; 

VI - Representantes dos Profissionais da Educação 

. Maria Nanci Aparecida Xavier da Silva, Rg n° 20.504.169; 

. Simone Satie Takeda, Rg n2  28.764.002-4; 

. Luciana  Molina  Pimentel, Rg n° 22.455.313-6.  

Art.  32  - Ficam instituidas, nas unidades escolares sob a supervisão do Departamento 
Municipal da Educação, as Subcomissões de Gerenciamento da Pandemia da Covid - 19 na 
Rede Municipal de Ensino, com as seguintes atribuições: 

I - Planejar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar, conforme as 
orientações da Comissão Municipal, estabelecendo cronogramas e prazos; 

II - Monitorar a execução pela escola das orientações da Comissão Municipal; 
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III  - Levantar informações sobre a situação epidemiológica da escola, do bairro, para repassar 
Comissão Municipal; 

IV - Identificar acometidos pela COVID - 19 e óbitos entre os profissionais da educagdo, 
estudantes e famílias, bem como de suspeitos e sintomáticos para a COVID - 19; 

V - Definir protocolos de atendimento a crianças, estudantes e profissionais da educação que 
se sentirem mal na unidade escolar a fim de que se realizem os encaminhamentos 
necessários; 

VI - Verificar os resultados da avaliação diagnóstica e ações de recuperação; 

VII - Acompanhar a realização de ações integradas com saúde, educação e assistência social; 

VIII - Definir a sinalização de locais do espaço escolar; 

IX - Definir a disposição de produtos para higienização; 

X - Verificar o cumprimento de rotinas de higienização das mãos; 

XI - Apontar a necessidade de aquisição de produtos de higiene, limpeza, medidores de 
temperatura, EPI (máscaras, luvas e avental) entre outros, bem como de equipamentos de 
segurança para os profissionais da educação; 

XII - Contribuir com a reorganização do Calendário, identificando crianças do mesmo grupo 
familiar; 

XIII  - Organizar horários alternados para atendimento As famílias e comunidade, fluxo de 
profissionais trabalhadores da educação, oferta de alimentação escolar, uso de banheiros; 

XIV  - Organizar o escalonamento dos tempos de recreação e intervalos, considerando o 
agrupamento por faixas etárias; 

XV - Adaptar e diminuir os tempos de atividades, garantindo que as mesmas aconteçam em 
pequenos grupos; 

XVI - Verificar se a reorganização das salas de aula e berçários atende a protocolos da 
Comissão Municipal, tais como: 

a) Organização das mesas e cadeiras no formato tradicional; 
b) Garantia de espaçamento entre as crianças e estudantes de 1,5 metro no ensino 
fundamental e de 2 metros na educação infantil; 
c) Manutenção de lugares fixos nas salas; 
d) Diminuição do número de decorações e objetos não necessários; 
e) Definição de protocolos para o manuseio dos alimentos e limpeza dos utensílios utilizados 
na alimentação escolar; 



Art.  52  - Este decreto entrará em vigor na data de sua p licagdo com vigência enquanto 
perdurar o período de pandemia. 
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Definição de como será a oferta de alimentação / refeições; 
g) Verificar a existência do acesso a tecnologias.  

Art.  42  - As subcomissões de que trata o  Art.  32  do presente Decreto terão a seguinte 
composição de membros: 

I - Representante da Equipe Gestora da Unidade Escolar que a presidirá; 

II - Representante dos Docentes da Unidade Escolar;  

III  - Representante dos Servidores Públicos lotados no Departamento Municipal da Educação, 
exceto as representações dos incisos I e II; 

IV - Representante dos Pais de Alunos.  
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