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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

DECRETO Nº 2.156, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre o retorno obrigatório das atividades
presenciais para a Rede de Ensino de Pedro Leopoldo.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA, Prefeita do Município de Pedro
Leopoldo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as prerrogativas contidas no
artigo 90, item IV, da “LOM” (Lei Orgânica do Município),

DECRETA:

Art. 1º O retorno obrigatório das atividades presenciais para a Rede de Ensino na
cidade de Pedro Leopoldo, observará as disposições constantes do Protocolo anexo ao
presente Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 2022.

ELOISA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA
PREFEITA DOMUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
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ANEXO

Protocolo de retorno obrigatório das atividades presenciais para a Rede de Ensino de
Pedro Leopoldo

Art. 1º O retorno às atividades pedagógicas se dará de maneira presencial e obrigatória.

Art. 2º Esta organização é aplicável à Rede de Ensino, a qual compreende as Instituições
Municipais e Particulares de Pedro Leopoldo.

Art. 3º Orienta-se cuidados / higienização constantes durante a prática de esportes com
contato físico e a utilização de superfícies e objetos que não podem ser higienizados.

Art. 4º Fica autorizado o empréstimo de livros para leitura. Após a devolução, o
material deve ser higienizado para posteriormente ser liberado para o seu empréstimo.

Art. 5º As atividades presenciais serão suspensas mediante a ocorrência de mais de
30% de alunos confirmados laboratorialmente para COVID-19, os alunos pertencentes a turma
ficarão afastados do ambiente escolar por 5 dias corridos a contados do último resultado. O
mesmo se aplica aos professores exclusivos da turma afastada.

Art . 6º Se um aluno ou profissional da Equipe Escolar confirmar contaminação de
COVID-19, deverá ser imediatamente afastado até a sua recuperação e comunicar a Instituição
sobre o diagnóstico/resultado, para que os outros alunos e funcionários que tiveram contato
sejam comunicados e as demais providências sejam tomadas. Mediante a suspeita de
contaminação por COVID-19, o servidor deverá dirigir-se ao PA Central - Pronto Atendimento
Central (Hospital Municipal Francisco Gonçalves), localizado à Rua Progresso, 985, Centro - Pedro
Leopoldo. O servidor deverá estar munido de: documento de identificação oficial e com foto e
autorização de testagem original devidamente assinada e carimbada pela Gestora Escolar.

Parágrafo único. Deverão ser afastados, imediatamente e mantidos de 05 a 10 dias em
isolamento familiar todos os casos de COVID-19 ou indivíduos com suspeita que apresentem
sintomas.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável por monitorar a manutenção
do processo de retomada, podendo determinar, quando for o caso, nova suspensão das
atividades ou recuo das medidas.

Art. 8º As alterações do presente Protocolo serão amplamente divulgadas pelos meios
oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.

Art. 9º O disposto neste Protocolo não afasta a competência ou a tomada de novas
providências normativas e administrativas pelo Município, no âmbito de suas competências e de
seu respectivo território.

Art. 10 Este Protocolo entra em vigor na data de sua publicação.
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