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Município de Dumont - SP 

 
Expediente 

 

O Diário Oficial do Município de Dumont, veiculado 

exclusivamente na forma eletrônica, é uma 

publicação das entidades da administração Direta e 

Indireta deste Município, sendo referidas entidades 

inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui 

publicado. 

 

Acervo 

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dumont 

poderão ser consultadas através da internet, por 

meio do seguinte endereço eletrônico. 

www.dumont.sp.gov.br. 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro. 

 

Certificação Digital 

 

Esta publicação é certificada digitalmente. 

 

Entidade 

 

Prefeitura Municipal de 

Dumont 

 

 

CNPJ:46.940.888/0001-43 

Praça Josefina Negri, 21 – Centro 

Cep: 14120-000 - Telefone:(16) 3944-9100 
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Município de Dumont - SP 

 
DECRETO N.º2.206  

          DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.  

  
“Dispõe sobre a adoção de medidas adicionais 

para retomada gradual das aulas e atividades 

letivas presenciais, no contexto da pandemia de 

COVID-19 e dá outras providências.”  

  
  

O Senhor Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e   

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe  

sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, em especial 

do artigo único da disposição transitória, inserido pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 65.140, de 19 de 

agosto de 2020;  

  

CONSIDERANDO as novas deliberações da “Comissão de Planejamento de Retorno 

das Aulas Presenciais pós-pandemia da COVID-19”, instituída pela Portaria nº 2.819, de 24 de agosto de 

2020 e composta com ampla representatividade intersetorial;  

  

CONSIDERANDO que cabe ao Prefeito decidir, mediante ato fundamentado nas  

circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais, sobre a retomada das atividades letivas presencias ou 

prorrogação da suspensão prevista no Decreto Municipal nº 2.203, de 03 de setembro de 2020, podendo, 

inclusive, estabelecer normas mais restritivas que as propostas pelo Governo do Estado de São Paulo; e  

  

CONSIDERANDO que é desconhecido e não há parâmetros suficientes para  

antever o impacto que o retorno expressivo das atividades escolares presenciais pode acarretar sobre a 

rede de atendimento básica de saúde local,  

  

DECRETA:  

  

Art. 1° - Fica prorrogada a suspensão das aulas e demais atividades presenciais  

com alunos nas unidades escolares pertencentes a rede pública municipal de ensino de Dumont até 09 de 

novembro de 2020.  
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Município de Dumont - SP 

Parágrafo único. As atividades escolares não presenciais, de gestão escolar e da  

rede municipal de ensino e outras atividades docentes, assim como o cumprimento dos calendários 

escolares e a aplicação dos conteúdos programáticos não serão prejudicados em virtude do disposto neste 

Decreto, atendendo às normativas específicas.   

 

Art. 2º -  A unidade escolar da rede pública estadual existente no município, poderá  

oferecer atividades presenciais exclusivamente aos alunos do 3º ano do ensino médio que se encontram 

em processo de preparação pré-vestibular, a partir do dia 09 de outubro de 2020, conforme classificação 

epidemiológica do Município de Dumont e desde que observe:  

 

I - limitação de presença de até 20% (vinte por cento) do número de alunos  

matriculados na respectiva etapa, pelo tempo máximo de período parcial;  

 

II - atendimento de alunos sem acesso a equipamentos de tecnologia da informação  

ou à conexão de internet para realização das atividades escolares não presenciais;  

III - embora com acesso às atividades escolares não presenciais, apresentam  

dificuldades de aprendizagem; e  

 

IV -  adoção  de  protocolo  sanitário  contendo 

 orientações  aos  alunos,  

pais/responsáveis legais e profissionais da instituição de ensino.  

  

Art. 3º -  A unidade escolar da rede privada existente no município, poderá oferecer  

atividades presenciais exclusivamente aos alunos do 1º ano do ensino fundamental que se encontram em 

processo de alfabetização, a partir do dia 09 de outubro de 2020, conforme classificação epidemiológica 

do Município de Dumont e desde que observe:  

I - limitação de presença de até 20% (vinte por cento) do número de alunos  

matriculados na respectiva etapa, pelo tempo máximo de período parcial;  

II - atendimento de alunos para atividades de reforço e recuperação da  

aprendizagem; e  

III -  adoção  de  protocolo  sanitário  contendo 

 orientações  aos  alunos,  

pais/responsáveis legais e profissionais da instituição de ensino.  

  

Art. 4º - Os alunos que se enquadrarem no grupo de risco, não poderão participar  

de qualquer atividade presencial nas escolas.  

  

Art. 5º- As unidades escolares autorizadas ao retorno gradual deverão planejar a  
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Município de Dumont - SP 

oferta das atividades presenciais respeitando o disposto neste Decreto, apresentando este planejamento e o 

protocolo sanitário previamente à “Comissão de Planejamento de Retorno das Aulas Presenciais pós-

pandemia da COVID-19”, instituída pela Portaria nº 2.819, de 24 de agosto de 2020.  

§ 1º As unidades escolares podem reorganizar a sua grade horária para melhor  

atender ao planejamento da oferta de atividades presenciais, limitando o atendimento a 4 (quatro) horas 

diárias.  

§ 2º Compete ao gestor escolar, com base em levantamento prévio sobre a  

quantidade de alunos a serem atendidos, organizar a convocação do pessoal necessário às atividades 

programadas, observando as medidas sanitárias destinadas a minimizar os riscos da atividade profissional.  

  

Art. 6º - Na hipótese do Município de Dumont ser reclassificado nas fases vermelha  

ou laranja, todas as atividades presenciais deverão ser imediatamente suspensas.  

  

Art. 7º - As aulas e atividades presenciais das demais etapas da educação básica  

oferecidas pelas escolas das redes pública estadual e privada, bem como pelos estabelecimentos de outros 

níveis de ensino atuantes em território municipal, permanecerão suspensas até 09 de novembro de 2020.  

  

Art. 8º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.  

    

  

Prefeitura Municipal de 

Dumont Aos 05 de 

outubro de 2020.  

  
  

  

  

  

  

Alan Francisco Ferracini  

Prefeito Municipal  

    
Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei Complementar 

131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de Dumont.  
  

Luciene J. Freiria  
Chefe de Seção   
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