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DECRETO Nº 0493, DE 14 DE ABRIL DE 2020 

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 
suspensão das aulas das Redes Municipal de 
ensino como medida de prevenção e controle 
para enfrentamento da COVID-19 no âmbito do 
Município de Angical e dá outras providências.”  

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

previstas no artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, e,  

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição Federal de 1988; 

Considerando as recomendações das autoridades Sanitárias e de Saúde do Município de Angical, cujas 

ações de prevenção e combate ao novo Coronavírus vêm sendo realizadas segundo as orientações do 

Ministério da Saúde; 

Considerando as recomendações expedidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), principalmente 

quanto ao às medidas de isolamento como forma de combate da covid-19; 

Considerando as disposições da Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabeleceu 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020; 

Considerando a disposição da Lei nº 13.987, de 07 de abril de 2020, que autoriza, em caráter 

excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 

básica;

Considerando as disposições da Resolução MEC/FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE durante o período de estado de 

calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência 

de saúde internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19; 
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DECRETA:  

Art. 1º. As aulas da Rede Municipal de Ensino ficam suspensas até o dia 03 de maio de 2020. 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação, deverá elaborar e apresentar planejamento de retomada das 

atividades de ensino no âmbito deste Município, primando pela preservação da saúde dos estudantes, 

professores e demais profissionais que atuam na área da educação, devendo sempre considerar as 

orientações das autoridades sanitárias local, estadual e nacional. 

Parágrafo único. Para elaboração do planejamento de retomada das atividades de ensino no âmbito deste 

Município, a Secretaria Municipal de Educação poderá levar em consideração as recomendações fixadas 

pela Confederação Nacional dos Municípios na Nota Técnica nº 17/2020. 

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Educação deverá elaborar, em caráter de urgência, plano de 

enfrentamento da crise emergencial, visando à distribuição, em caráter excepcional, durante o período de 

suspensão das aulas em razão de situação de emergência provocada pelo Covid-19, de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do programa nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica deste município. 

Parágrafo único. O plano de enfrentamento deve considerar as recomendações expedidas pelas 

autoridades sanitárias, de modo a evitar aglomerações, buscando, sempre que possível, manter o 

distanciamento social, em como considerar as disposições contidas na Resolução MEC/FNDE n° 02, de 

09 de abril de 2020.        

Art. 4º. As medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-19 previstas neste Decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. 

Gabinete do Prefeito, Angical, 14 de abril de 2020. 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 


