
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto 
                    Gabinete do Prefeito 
 
  
   DECRETO Nº 3.338 DE 24 DE AGOSTO DE 2021. 
 

Altera o artigo 1º e seu §1º; o artigo 6º; o §1º do artigo 7º; 

os artigos 9ª e 10 e seus incisos e inclui os artigos 12 e 13 no 

Decreto nº 3.253, de 04 de fevereiro de 2021 que institui 

protocolos e orientações complementares para 

atendimento escolar nas Unidades da Rede Municipal e 

Rede Privada de Ensino vinculadas ao sistema municipal 

de ensino do município, no período de pandemia da 

COVID-19 e dá outras providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de 

suas atribuições legais, 
 

 CONSIDERANDO a Resolução conjunta SEDUC/SES nº 1569 de 12 de agosto de 2021. 
 

 CONSIDERANDO o Artigo 83, XVI da Lei Orgânica Municipal, c/c artigo 80 da Lei 

Complementar nº 46/2013, 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 O artigo 1º caput e o §1º do Decreto nº 3.253, de 04 de fevereiro de 2021, passa a 

viger com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º - Os protocolos e orientações complementares instituídos pelo Decreto nº 

3.253, de 04 de fevereiro de 2021 para a garantia do atendimento escolar nas Unidades 

da Rede Municipal, bem como da Rede Privada devidamente legalizada e autorizada a 

funcionar, que estejam vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, para fins de 

autorização de funcionamento, acompanhamento e avaliação, ficam atualizados pelo 

presente Decreto, devendo ser observados naquilo que não conflitarem com as 

deliberações do Conselho Municipal de Educação.” 
 

“§1º - Respeitada a autonomia federativa dos entes municipais no estabelecimento de 

normas complementares às de âmbito nacional ou estadual para fins de instituir 

protocolos que visem a evitar a propagação da COVID-19, aplicam-se as normas 

previstas na RESOLUÇÃO CONJUNTA SEEDUC/SES Nº 1569 DE 25 DE JANEIRO 

DE 2021 às Unidades Escolares da Rede Estadual e Privada vinculadas ao Sistema 

Estadual de Ensino do Rio de Janeiro.” 

 

 Art. 2º O artigo 6º do Decreto nº 3.253, de 04 de fevereiro de 2021, passa a viger com a 

seguinte redação: 
 

“Art. 6º - Fica vedado o funcionamento das Unidades Escolares da Rede Municipal e da 

Rede Estadual e Instituições de Ensino Privada, pertencentes ao sistema de ensino 

Municipal e Estadual, para fins de desenvolvimento de atividades presenciais com 

alunos enquanto o município estiver assinalado com a Bandeira Roxa, conforme a 

classificação de risco das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.” 

 

Art. 3º O §1º do Artigo 7º do Decreto nº 3.253, de 04 de fevereiro de 2021, passa a viger 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º - ... 

§1º - Independentemente da bandeira classificatória de risco em vigor na data de 

publicação deste Decreto, as Unidades Escolares da Rede Municipal, bem como as das 

Redes Privadas pertencentes ao sistema municipal de educação, deverão estabelecer 

planos de ação considerando o cenário de bandeira Verde, Amarela, Laranja ou 

Vermelha que garantam o funcionamento das atividades presenciais, objetivando 

dinamizar o funcionamento da Unidade Escolar para o caso de oscilação de bandeira 

de uma semana para a outra, observadas as limitações dispostas nos artigos 6º, 9º e 10 

deste Decreto.” 
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Art. 4º Os Artigos 9º e 10 do Decreto nº 3.253, de 04 de fevereiro de 2021, passa a viger com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 9º - Nos segmentos da Educação Infantil e no Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

(1º e 2º Ano), o percentual máximo diário permitido para fins de atendimento escolar 

presencial disposto no art. 7º, será: 
 

 I - De até 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade 

escolar, por turno no caso de bandeira vermelha;  

 II - De até 70% (setenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade 

escolar, por turno no caso de bandeira laranja;  

 III - De até 100 % (cem por cento) da capacidade de atendimento da unidade 

escolar, por turno no caso de bandeira amarela e verde; 

 

Art. 10 - Nos segmentos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (3º ao 5º Ano), Anos 

Finais (6º a 9º Ano) e Educação de Jovens, o percentual máximo diário permitido para 

fins de atendimento escolar presencial disposto no art.7º, será: 
 

 I - De até 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade 

escolar, por turno no caso de bandeira vermelha;  

 II - De até 70% (setenta por cento) da capacidade de atendimento da unidade 

escolar, por turno no caso de bandeira laranja;  

 III - De até 100 % (cem por cento) da capacidade de atendimento da unidade 

escolar, por turno no caso de bandeira amarela e verde; 

 

Art. 5º - Ficam incluídos no Decreto nº 3.253, de 04 de fevereiro de 2021, os artigos 12 e 13 

com a seguinte redação: 

“Art. 12 - O protocolo instituído no Decreto nº 3.252, de 03 de fevereiro de 2021 aplica-

se também aos estudantes da rede municipal de ensino e as escolas pertencentes ao 

sistema municipal de educação.  

Art. 13 - As quadras esportivas pertencentes as escolas municipais só deverão ser 

utilizadas única e exclusivamente para atividades escolares no período de pandemia.”  

 

 Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

 GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO 

PRETO, em 24 de agosto de 2021. 
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Secretário Municipal de Educação, Cultura, 
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