
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ITAVERAVA  
MINAS GERAIS 

 
Praça José da Costa, nº 109, Centro, CEP 36.440-000 

 

 

DECRETO N°69 DE 05 DE Outubro de 

2020. 

 

“SUSPENDE POR TEMPO 

INDETERMINADO AS AULAS PRESENCIAIS 

NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAVERAVA-

MG.” 

 

 

O Prefeito de Itaverava-MG, usando de suas atribuições que lhe confere e as 

garantias constitucionais elencadas em nossa Carta Magna e a Lei Orgânica 

Municipal. 

CONSIDERANDO a reclassificação das fases de abertura das macrorregiões de 

saúde previstas no Plano Minas Consciente, e autorização do retorno das 

atividades presenciais nas unidades de ensino, pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais; 

CONSIDERANDO  os atos normativos já expedidos pelo Município que  se 

encontram plenamente vigentes enquadrando –se na Onda Amarela, conforme 

Decreto Municipal 53/2020 de 30/06/2020. 

CONSIDERANDO os protocolos  necessários  para reorganização de um retorno 

gradual das aulas presencias no atual estado de pandemia-COVID-19,os quais 

demanda tempo,cautela e organização,bem como os recursos financeiros e 

logística para o transporte escolar. 

CONSIDERANDO que os representantes dos municípios da Macrorregião Centro-

Sul,deliberaram pela manutenção da suspensão das aulas presenciais, nas 

instituições de ensino; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º Fica autorizado o Município de Itaverava a manutenção das atividades 

econômicas previstas na Onda  “Amarela”, seguindo os protocolos  do Programa 

“Minas Consciente,enquadrando este com população de  menos de 30(trinta) mil 

habitantes no  período compreendido de 05/10/2020 a 10/10/2020. 

 

Art. 2º Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, as aulas presenciais nas 

instituições de ensino no âmbito do Município de Itaverava-MG. 

 

Parágrafo único: A suspensão não se aplica às atividades de ensino remoto. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itaverava, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

Jose Flaviano Pinto 

Prefeito Municipal de Itaverava 
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CERTIDAO DE PUBLICAÇÃO 

 

CERTIFICO em cumprimento ao dispositivo no caput do art.37 da Constituição da 

República de 1988 e na Lei Federal complementar n°101/100-Lei de 

responsabilidade fiscal,ou seja os princípios da publicidade e da transparência,que 

o Decreto de n°69/2020 foi publicado no átrio da prefeitura Municipal e no site do 

Município de Itaverava onde são publicados os atos Municipais,para conhecimento 

do público,no período de 05/10/2020 á 05/11/2020. 

 

Itaverava,05 de outubro de 2020. 

 

 

                                _____________________________________________________ 

Glaciele de Jesus Pinto 

Secretária de Planejamento 


