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PROJETO DE LEI N° 042 DE 23 DE ABRIL DE 2021

"Dispoe sobre a criagao do Programa de 
controle e monitoramento de epidemias na 
Rede Municipal de Ensino, para o 
acompanhamento e mitigagao da Epidemia 
do novo Coronavirus e da outras 
providencias”.

CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° Pica instituida o Programa de Controle e Monitoramento de 
Epidemias na Rede Municipal de Educagao, doravante denominado Programa 
Epidemia Nao Vai a Escola, que articula as areas de educagao, saude e 
assistencia social para fortalecer o enfrentamento as epidemias, especialmente 
relacionadas ao coronavirus.

Art. 2° Sao objetivos do Programa Epidemia Nao Vai a Escola:

I - disseminar informagao qualificada sobre as epidemias para as comunidades 
escolares das unidades da rede publica municipal de educagao no intuito de 
orientar e esclarecer as medidas e procedimentos necessaries para minimizar 
o contagio, identificar os riscos e vulnerabilidades e articular agoes nas areas 
de saude, educagao e desenvolvimento social;

II - monitorar e acompanhar os casos da epidemia detectados na comunidade 
escolar com o objetivo de controlar o surgimento de novos casos, garantir o 
direito ao isolamento social e o acesso aos equipamentos de saude;

III - orientar as diregoes das unidades escolares em reiagao as medidas 
necessarias para adequar espagos fisicos, fluxos de trabalho e praticas 
cotidianas no intuito de minimizar a possibilidade de contagio no interior das 
unidades escolares;

IV - capacitar os profissionais da educagao para se tornarem aptos a 
desenvolver estrategias pedagogicas e sanitarias que minimizem os impactos 
negatives das epidemias no ambiente escolar.

Art. 3° O Programa Epidemia Nao Vai a Escola se estabelece em 
articulagao com os demais programas municipais de saude e apoio as escolas, 
atraves de urn conjunto de atividades de informagao e orientagao, de 
monitoramento e acompanhamento de casos e de capacitagao dos 
profissionais da educagao.
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Art. 4° No ambito do Programa Epidemia Nao Vai a Escola, deverao ser 
elaborados relatorios diagnosticos, por unidade escolar, contendo os principals 
riscos e vulnerabilidades presentes no ambiente escolar para a disseminagao 
do coronavirus e outras doengas infecciosas, bem como identificando as 
medidas necessarias para resolver ou mitigar tais riscos e vulnerabilidades.

§ 1° Os relatorios diagnosticos produzidos deverao ser publicados no sitio 
eletronico da Secretaria Municipal de Educagao na internet para consulta 
publica.

§ 2° Os relatorios diagnosticos deverao ser revisados periodicamente, a fim de 
identificar avangos ou retrocessos no processo de adequagao e adaptagao das 
unidades escolares as novas exigencias sanitarias.

Art. 5° O Programa Epidemia Nao Vai a Escola, criado em fungao da 
pandemia do novo coronavirus construira protocolos e procedimentos, 
atinentes aos seus objetivos, e podera ser acionado em eventuais quadros 
epidemicos futures.

Art. 6° As despesas decorrentes da implantagao desta Lei correrao por 
conta das dotagoes orgamentarias proprias.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de Abril de 2.021.
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JUSTIFICATIVA

Justifico minha solicitagao, uma vez que a volta as aulas esta cada dia mais perto, 
com isso devemos ter o maximo de informagoes e orientagao para passar aos alunos, 
professores e todos os envolvidos.

Temos que dar orientagao quanto a doenga, para isso os professores tem que 

estar muito bem preparados tambem; temos que dar suporte necessario, para o aluno 

que contraiu a doenga ou ate mesmo urn familiar, esse suporte seria tanto na area da 
Saude como tambem na area Social, diminuindo a vulnerabilidade diante dessa doenga.

Enfim, e fundamental que o nosso Municlpio garanta condigoes mlnimas de 

sobrevivencia para, principalmente nossos alunos, em se tratando de conhecimento, 
precaugao e assistencia necessaria apos o contagio, tentando minimizar ao maximo as 

consequencias posteriores que o Covid 19 vem trazendo.
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