
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS 
laras - Mãe D'Água - Estado de São Paulo

CNPJ — nº 57.263.949/0001-00 
DECRETO nº 1370 / 2020

“Dispõe sobre a prorrogação da
suspensão das aulas e atividades
presenciais em toda a rede pública
municipal de ensino até o final do ano
letivo de 2020 em razão da pandemia
do novo coronavirus (COVID-19) e dá
outrasprovidências.”.

FRANCISCO PINTO DE SOUZA, Prefeito do Município de
laras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,principalmente
aquelas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do
artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização
Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do
Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de março de 2020 da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a Portaria nº 554, de 16 de junho de
2020, do Ministério da Educação;
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DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas as aulas e as atividades
presenciais em toda a rede pública (municipal e estadual) de ensino até o final do
ano letivo de 2020.

Parágrafo único - A rede pública municipal de ensino
deverá adotar as normas educacionais excepcionais estabelecidas na Lei federal
nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, bem como as diretrizes editadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE).

Art. 2º. Ficam suspensas as aulas presenciais de ensino
superior no Município de laras.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Pref. Mun. de laras, 10 de setembro de 2020.
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