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DECRETO N.º 514, DE 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

DISPÕE SOBRE A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES 

REMOTAS NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DE 

EDUCAÇÃO BASICA EM RECREIO, E ACERCA DO 

NÃO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NO 

EXERCICIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito do Município de Recreio, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,  

 

                 CONSIDERANDO os grandes esforços realizados pelo Município de Recreio, 

desde o início da pandemia, inclusive com a edição de diversos atos administrativos e 

normativos em razão da grande preocupação pela abertura das redes públicas municipal, 

estadual e particular de ensino, poderia afetar os indicadores relacionados à pandemia do 

COVID-19 em Recreio e região, assim como a necessidade de se preservar e priorizar a 

vida e a saúde da população. 

 

      CONSIDERANDO que a vacinação da segunda dose para imunizar os 

profissionais da área da educação se dará na segunda quinzena de setembro, assim se 

fazendo necessário que seja dada a devida proteção aos servidores.  

 

                  DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam suspensas as aulas presenciais na Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) nas redes públicas (municipal e estadual) e 

privada de Recreio até 01 de outubro de 2021, independente da classificação quanto a onda 

que o Estado no Minas Consciente aderir. 

 

 

Parágrafo único: Os estabelecimentos municipais, estaduais, e particulares a que 

aludem o caput, darão prosseguimento no ano letivo de 2021 por meio de atividades 

pedagógicas não-presenciais, em consonância com a legislação educacional pertinente. 

 

 

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art.3º - Revogam- se as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Recreio, Minas Gerais, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

José Maria André de Barros 

 Prefeito Municipal 

 

  

Ruan Ferreira Brito 

Secretário Municipal de Educação e Cultura  

 
 


