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DECRETO Nº 0145/2021.  
  
 

Estabelece o retorno das aulas em regime presencial 
normal e dá providências.  

  
 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARUJA DO SUL, 
Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 63, inciso VII, da Lei Orgânica, considerando 
ainda as disposições da Lei nº 18.032, de 8 de dezembro 
de 2020, que considera a educação como atividade 
essencial durante a pandemia da COVID-19 e estabelece 
normativas para o retorno presencial:  

  
D E C R E T A:  
 

Art. 1º A partir da data de 30 de agosto de 2021, estabelece o retorno de 100% 
das aulas presenciais nas unidades de ensino Municipal e Estadual, no âmbito do 
município de Guarujá do Sul, relacionadas à educação infantil  Pré-escola (com 
exceção da Creche, que continuará na modalidade que determina o caput do 
Artigo 2º do  Decreto  Municipal  nº 067/2021), o   Ensino Fundamental (séries 
iniciais e series  finais), Ensino Médio, Educação de Jovens Adultos (EJA), e 
Educação Especial.  
 

Parágrafo único. Estão dispensados das atividades escolar presenciais, os 
estudantes que não receberam a Vacina para imunização que   se enquadram 
nas condições de risco abaixo relacionadas, perdurando a dispensa pelo 
período não forem imunizados com a vacina e apresentarem liberação médica,  
I- gestantes e puérperas;  
II - obesidade grave;  
III - asma;  
IV - doença congênita ou rara ou genética ou autoimune;  
V - neoplasias;  
VI -imunodeprimidos;  
VII -  hemoglobinopatia grave;  
VIII - doenças cardiovasculares;  
IX - doenças neurológicas crônicas; e  
X - diabetes mellitus.  
  
Art. 2º As medidas e protocolos sanitários continuarão sendo 
obrigatórias e constantes em todos os educandários como:   
I -  Uso da máscara;  
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II -  Disponibilização de álcool em gel;  
III - Distanciamento social de no mínimo de 1 metro entre os alunos e demais 
funcionários;  
IV - Aferição da temperatura, e  
V -  Ventilação natural nas salas de aula.  
 

Parágrafo único.  No educandário onde houver turmas em que as salas de aula 
não possuam dimensão suficiente para manter o distanciamento de que trata o 
Inciso III, deste artigo, as aulas permanecerão no regime semi-presencial/híbrido.  
 

Art. 3º Considerando que os trabalhadores da Educação foram enquadrados no 
grupo prioritário para a vacina contra a COVID-19, que foi disponibilizada a partir 
de maio de 2021, a vacinação é obrigatória para todos os trabalhadores da 
Educação (professores, segundos professores, auxiliares, equipe técnica, 
administrativa, pedagógica, limpeza, alimentação, serviços gerais, transporte 
escolar municipal e terceirizados, estagiários, voluntários e monitoras) sendo que 
terão que apresentar comprovante de vacinação para fins de controle da 
Instituição.  
 

§ 1º Considerando a impossibilidade de se submeter à vacinação contra a 
COVID-19 o funcionário deverá comunicar à chefia imediata devidamente 
comprovada por meio de documentos que fundamentem a razão clínica da não 
imunização.  
 

§  2º Na hipótese de negar-se a vacinação o funcionário estará sendo 
responsabilizado por eventuais penalidades. Os Servidores contratados 
temporariamente, estagiários e serviços terceirizados terão seus contratos 
rescindidos, e os funcionários efetivos poderão ser dispensados de suas 
atividades sem remuneração até findar o estado de calamidade causado pela 
COVID-19, ficando impedidos de participar de eventos promovidos pela 
educação, como Cursos; Palestras; Conferências; Congressos; Planejamento 
coletivo; Conselho de classe presencial; Reuniões de APP.  
 

§ 3º Todos os funcionários da educação terão o prazo de 10(dez) dias após a 
publicação desse decreto para apresentar os devidos comprovantes 
fundamentando a razão da não imunização. 
   
Art. 4º O transporte escolar estará limitado obrigatoriamente a capacidade do 
veículo com os passageiros sentados, e respeitar-se-á a legislação vigente em 
relação ao direito dos estudantes que residem três quilômetros (3 km) ou mais de 
distância da unidade escolar.  
 

Parágrafo único. Excetuam-se à regra do caput deste artigo, os alunos que 
necessitem de travessia pela rodovia BR 163 ou de travessia sobre 
rios, preconizando a segurança dos mesmos.   
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Art. 5 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em,  
20 de agosto de 2021  
69º ano da Fundação e 60º ano da Instalação  
  
  
  

Claudio Junior Weschenfelder  
Prefeito Municipal  

 
 

- Certifico que o presente Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria em 
data supra.  
  
 
 

Julio Cesar Della Flora 

Secretário de Administração e Fazenda 
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