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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

 
DECRETO Nº 13.775, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre medidas de prevenção, monitoramento e
controle da COVID-19 nas ins�tuições de ensino
públicas do Município de Jaru no retorno à
presencialidade das a�vidades, e revoga o Decreto nº
13.589, de 29 de julho de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que
lhe confere o art. 34, inciso I,  Lei Orgânica Municipal.

Considerando o determinado pelo art. 2° do Decreto nº 26.163 de 18 de junho de 2021 do
Governo do Estado de Rondônia, que autoriza os Gestores Municipais a disciplinar o controle das a�vidades
econômicas, serviços, estabelecimentos, indústrias e comércios, tendo como parâmetro as notas técnicas
expedidas pela AGEVISA, o quan�ta�vo de casos a�vos da COVID-19 neste município, bem como a taxa de
ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto, no Hospital Municipal;

Considerando as atuais regras de distanciamento social e a necessidade de retorno das aulas
presenciais nas ins�tuições de ensino públicas e privadas;

Considerando a competência suplementar dos municípios, prevista no art. 30, inciso II, da
Cons�tuição Federal;

Considerando a Resolução CNE/CP n° 2, de 5 de agosto de 2021 que ins�tui Diretrizes
Nacionais Orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das a�vidades de
ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar;

Considerando a necessidade de complementar as medidas de segurança sanitárias descritas
na Nota Técnica n° 52/2020/AGEVISA-SCI e Nota Técnica n° 53/2020/AGEVISA-SCI elaboradas pela Agência
Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia; 

Considerando a importância da retomada das a�vidades presenciais e o convívio social para
o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como a valorização do ambiente escolar;

 

D E C R E T A
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Art. 1° A volta às aulas presenciais deve ser imediata nos diferentes níveis, etapas,
anos/séries e modalidades, após decisão das autoridades competentes, observando os protocolos
produzidos pelas autoridades sanitárias locais e pelos órgãos dos respec�vos sistemas de ensino.

§ 1° Para fins de entendimento deste caput, são consideradas Ins�tuições de Ensino, toda e
qualquer unidade de organização ins�tucional no âmbito do ensino, que atuam na promoção da educação
de crianças, jovens e adultos, seja por meio de creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, curso
técnico, superior ou profissionalizante, de língua estrangeira, curso para concurso ou similares.

§ 2° O retorno e permanência das a�vidades de ensino em âmbito privado, público
municipal e público estadual estão vinculadas ao cumprimento integral (normas sanitárias) do disposto
neste Decreto, obedecendo os parâmetros de biossegurança das Notas Técnicas n° 52/2020/AGEVISA-SCI e
n° 53/2020/AGEVISA-SCI, conforme classificação de ensino, podendo ser penalizadas a qualquer tempo se
iden�ficado o descumprimento ou qualquer outra situação que enseje risco à saúde individual ou cole�va. 

§ 3° A capacidade máxima de atendimento presencial de estudantes ficará limitada à
observância de distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes escolares,
inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer a�vidades.

§ 4° Para atendimento aos estudantes que u�lizam o transporte escolar, deverá ser
resguardado o intervalo de um assento vazio entre os passageiros em todos os bancos, salvo se forem da
mesma família.

Art. 2° As Ins�tuições de Ensino deverão estabelecer medidas de prevenção, monitoramento
e controle da COVID-19 para que possam retornar e permanecer com as a�vidades de aulas presenciais.

§ 1° A retomada das aulas presenciais de todos os estudantes do Sistema Municipal de
Ensino de Jaru, dar-se-á de maneira grada�va com prazo máximo de 15 (quinze) dias da publicação deste
decreto, sem prejuízo à realização das a�vidades de aulas não presenciais, quando necessárias.

§ 2° Após esse período, as a�vidades remotas serão suspensas, permanecendo apenas para
os estudantes que apresentarem laudo médico que determine a permanência em isolamento social.

§ 3° Fica permi�da a u�lização de áreas para descontração, como quadras, parques e
similares, desde que os equipamentos possam ser higienizados após cada uso, sendo permi�do ainda a
u�lização dos espaços apenas uma turma por vez.

Art. 3° A adoção, divulgação e cumprimento das medidas de prevenção e controle para
COVID-19 são de responsabilidade de cada Ins�tuição de Ensino, estudantes, pais, colaboradores e todos
aqueles que frequentarem estes locais. 

§ 1° Cada Ins�tuição de Ensino é responsável pela elaboração, implantação e monitoramento
do Plano de Retorno das Aulas (Protocolo de Biossegurança) com as medidas necessárias para prevenção
da COVID-19, a fim de evitar o surgimento e a disseminação de casos da doença na comunidade e
ambiente escolar.
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§ 2° As Ins�tuições que não iniciaram as a�vidades presenciais deverão apresentar o Plano
de Retorno das Aulas (Protocolo de Biossegurança) para análise e aprovação pela Gerência de Vigilância
Sanitária Municipal.

§ 3° As Ins�tuições devem realizar constantemente o monitoramento e treinamento dos
envolvidos sobre a aplicação do Plano de Retorno das Aulas (Protocolo de Biossegurança) e o pleno
cumprimento das normas, de forma a garan�r a segurança em saúde da comunidade escolar, evitar o
aparecimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e a disseminação de casos da doença na
Ins�tuição de Ensino e comunidade;

§ 4° Caberá à Vigilância Epidemiológica, analisar e monitorar os casos suspeitos e/ou
confirmados de COVID-19, assim como determinar a suspensão temporária das aulas se for o caso,
conforme orientações da NOTA TÉCNICA Nº 5/2020/AGEVISA-GTVEP e outras per�nentes.

DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

Art. 4° As Ins�tuições de Ensino devem adotar estratégias para iden�ficação
precoce de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, tanto dos estudantes e professores como
dos demais trabalhadores da ins�tuição.

Art. 5° A Ins�tuição de Ensino deve prever área individualizada para permanência
temporária (Área de Isolamento) de casos suspeitos de COVID-19 que surgirem no decorrer das
a�vidades escolares.

§ 1° O aluno deverá permanecer na área de isolamento até a chegada dos pais ou
responsáveis e poderá ser medicado somente em locais onde exista o suporte médico e ou de
enfermagem, e desde que com a ciência e autorização dos pais ou responsáveis. O estudante
poderá retornar às aulas presenciais após a apresentação da liberação pelo laudo de profissional
de saúde, exclusivamente.

§ 2° A área de isolamento deve ser organizada de forma a não possuir objetos e
móveis que inviabilizem a devida higienização.

§ 3° Deverá ser realizada higienização minuciosa da área de isolamento, logo após
a saída/re�rada do aluno.

§ 4º Qualquer intercorrência correlacionada com os estudantes durante seu tempo
de permanência na Ins�tuição de Ensino ou através de informações fornecidas por familiares, no
que se refere a casos de suspeita de COVID-19, deverão ser registrados em agenda ou livro de
ocorrências e repassada aos familiares e as autoridades sanitárias, quando solicitados. 

Art. 6° A Ins�tuição de Ensino deve avaliar a possibilidade das aulas de Educação
Física serem teóricas no atual cenário, e quando forem realizadas aulas prá�cas, as mesmas devem
ser individualizadas por turma/período, sem contato �sico, com distância de no mínimo 1 (um)
metro entre os par�cipantes, de preferência em ambiente/espaços abertos. 

Parágrafo único: Nas prá�cas de a�vidades �sicas que envolvam super�cies de
di�cil limpeza e desinfecção, troca de objetos entre estudantes ou contato �sico entre eles, deverá
ser intensificada a u�lização de álcool em gel, e/ou o lavatório para as mãos.

Art. 7° Nas salas de aula, laboratórios, bibliotecas, salas de recursos, e similares, o
distanciamento mínimo adotado será de 1 (um) metro. 
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§ 1° Para os refeitórios a distância será de 1,20 m (um metro e vinte cen�metros).

§ 2° É vedado a u�lização de decorações e adornos de materiais que não sejam
impermeáveis e laváveis. 

Art. 8° Os intervalos ou recreios devem ser feitos de modo escalonado e dirigido,
observando a capacidade do espaço �sico disponível, com revezamento das turmas em horários
alternados, respeitando o distanciamento mínimo de 1,20 m (um metro e vinte cen�metros) entre
os estudantes para evitar aglomerações, devendo, ainda, haver a higienização do ambiente após o
uso por cada turma.

Art. 9° As refeições podem ser realizadas nas salas de aulas sempre que necessário,
para garan�r o distanciamento �sico entre os estudantes e evitar a aglomeração nos
refeitórios/can�nas. Na educação infan�l esta prá�ca deve ser especialmente monitorada por
funcionário (s) ou professor (es) para evitar o compar�lhamento de alimentos, objetos e utensílios
entre as crianças. 

Art. 10° Para os momentos de u�lização dos refeitórios cole�vos, deve-se realizar
um escalonamento, com flexibilização de horários, observando a capacidade do espaço �sico
disponível de forma que apenas uma turma ocupe o refeitório. O piso deve ser demarcado para
garan�r o distanciamento de no mínimo 1,20 m (um metro e vinte cen�metros) entre as pessoas
na fila de atendimento e nas mesas. 

Art. 11° No momento da distribuição da merenda escolar deve haver funcionário
(s) específico (s) para servir o alimento após oferecer pratos e talheres diretamente ao estudante,
de modo a evitar a exposição ou manipulação excessiva dos alimentos e utensílios. 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12° O descumprimento das determinações con�das neste Decreto e nas
Normas Técnicas da Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA, cons�tuirá em infração
sanitária, devendo ser adver�do e podendo ser aplicada a penalidade de multa, interdição parcial
ou total do estabelecimento, bem como incorrerá nas penalidades de âmbito civil e criminal. 

Art. 13° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, em 27 de outubro de 2021.

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR
Prefeito do Município de Jaru
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