
 

 

 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  

                                 GABINETE DO PREFEITO  

 

 

DECRETO Nº 182, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE OUTROS SEGMENTOS PARA O RE-

TORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NAS INSTI-

TUIÇÕES DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LA-

FAIETE CONFORME DECRETO Nº 164, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 E DÁ OU-

TRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 12, 90, VI, e 116, 

I da Lei Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 164, de 10 de agosto de 2021 autorizou o 

retorno gradual às atividades escolares presenciais nas instituições de ensino, públicas e pri-

vadas, do Município de Conselheiro Lafaiete respeitado o calendário escolar letivo aprovado 

para o ano de 2021; 

CONSIDERANDO que o §4º do referido decreto dispôs que seriam projetadas novas fases 

de reabertura conforme situação epidemiológica, cenário municipal e regional; 

CONSIDERANDO que os índices na região permanecem estáveis, apresentando melhora 

nos indicadores; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 171, de 20 de agosto de 2021 que dispôs sobre a atualiza-

ção do protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pan-

demia da covid-19 no âmbito do Município de Conselheiro Lafaiete; 

CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada gradativa das atividades, 

inclusive as das instituições de ensino;   

 

DECRETA: 

 

  Art. 1º - Fica autorizado o retorno gradual às atividades escolares presenciais, em 

regime híbrido, nas instituições de ensino, públicas e privadas, do Município de Conselheiro 

Lafaiete, respeitado o calendário escolar letivo aprovado para o ano de 2021, nas seguintes 

datas: 

  I – Creches: 13/09/2021; 

  II – 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 20/09/2021; 

  III – Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA: 27/09/2021; 

    

  Parágrafo único - O retorno de que trata esse artigo fica condicionado ao cumpri-

mento das exigências estabelecidas no Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares 

presenciais no contexto da pandemia da COVID-19, instituídos pelo Decreto nº 92, de 06 de 

maio de 2021 e atualizado pelos Decretos Municipais nº 162, de 05 de agosto de 2021 e nº 

171, de 20 de agosto de 2021. 

    

  Art. 2º - As disposições e condições gerais, previstas no Decreto nº 164, de 10 de 

agosto de 2021, para o retorno gradual às atividades escolares presenciais nas instituições de 

ensino, públicas e privadas, do Município de Conselheiro Lafaiete e demais disposições mu-

nicipais atinentes a matéria devem serem observadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor 

nesta data, sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 

Administração e na forma da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 03 dias do mês de setembro de 

2021. 

  

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 

 

 

Rita de Kássia da Silva Melo     

Secretária Municipal de Saúde 

 

Prof. Albano de Souza Tibúrcio 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 


