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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
DECRETO Nº 4699/2021

SÚMULA: Regulamenta a oferta das atividades escolares nas Instituições de ensino de 
Cruzeiro do Iguaçu.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de2019;
Considerando a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria GM/MS nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020;
Considerando a classificação feita pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março 
de 2020 da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) como pandemia;
Considerando o Plano de Contingência do Paraná COVID-19, editado pela Secretaria de 
Estado da Saúde.
Considerando o a Resolução SESA nº 632/2020 de 05 de maio de 2020, que dispõe 
medidas complementares de controle sanitário a serem adotadas para o enfrentamento 
da COVID-19.
Considerando o Decreto Nº 6.637 de 20 de janeiro de 2021 que altera o art.8º do Decreto 
4230 de 16 de março de 2020.
Considerando a Resolução 543/2021 – GS/SEED de 29 de janeiro de 2021 que 
estabelece atribuições e responsabilidades das mantenedoras integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino no cumprimento das aulas presenciais disposto no Decreto Estadual 
Nº 6.637/2021.
Considerando a Resolução SESA nº 0098/2021 de 03 de fevereiro de 2021, que 
regulamenta o Decreto Estadual n° 6.637.
Considerando o Oficio Circular nº 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021, que trata do retorno 
das atividades escolares.
Considerando que as disposições ora editadas são temporárias e poderão ser revista a 
qualquer momento. DECRETA:
Art. 1º–Regulamenta em regime especial, a oferta de atividades escolares na modalidade 
remota nas instituições que integram a rede Municipal de ensino de Cruzeiro do Iguaçu 
motivado pela pandemia da Covid-19.
§ 1.º–As atividades escolares exclusivamente na forma remota estão autorizadas até 
31/03/2021.
Art. 2º–Será retomado o regime presencial de trabalho, para o expediente e para o 
atendimento presencial de todo o quadro dos servidores Municipais lotados na Secretaria 
de Educação.
§ 1.º–Caberá a Secretaria de Educação o gerenciamento do regime presencial de 
trabalho, com possibilidade de escala de trabalho.
Art. 3º–As instituições de ensino deverão cumprir as recomendações sanitárias, contidas 
nos dispositivos da Resolução SESA Nº 632/2020 de 05/05/2020 e nº 0098/2021 de 
03/02/2021.
Art. 4º–O transporte escolar público estará suspenso até 31/03/2021.
Art. 5º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará até que novo 
ato seja expedido.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos nove dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
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