
 

 

 
DECRETO Nº 6.167/2022 

 
Dispõe sobre o retorno das aulas 
presenciais nas instituições de 
ensino vinculadas  a rede pública 
municipal de ensino de Ibiraçu 
no ano de 2022, e da outras 
providências. 

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 
exercício de suas atribuições legais; 

 
Considerando o disposto no Decreto Estadual n.º 4636-R, de 19 

de abril de 2020, na Portaria n.º 171-R, de 29 de agosto de 2020, da 
Secretaria de Estado da Saúde, a qual dispõe sobre o mapeamento de 
risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-
19); 

 
Considerando a Portaria Conjunta SEDU/SESA nº 01-R, de 

Agosto de 2020, que estabelece medidas administrativas e de segurança 
sanitária a serem tomadas pelos gestores das Instituições de Ensino no 
retorno às aulas presenciais; 

 
Considerando a Portaria Conjunta SESA/SEDU n.º 02 – R, de 

17/04/2021, que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino da rede publica e privada no Estado do Espírito Santo, em especial 
no seu art. 2°, que: Autorizo a realização de atividades presenciais nos 
estabelecimentos de ensino nos Municípios classificados nos níveis de 
Risco Baixo e Moderado; 

 
Considerando a Portaria Conjunta SEDU/SESA n° 06-R, de 21 de 

julho de 2021, que dispõe sobre a suspensão de todas as restrições 
sanitárias que subsidiavam a decisão de não obrigatoriedade do ensino 
presencial e dispõe sobre a frequência presencial dos estudantes em 
instituições de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo; 

 
Considerando o disposto no Conselho Nacional de Educação, em 

consonância com o disposto na Resolução CNE/CP nº 2/2021, considera a 
necessidade premente de retorno à presencialidade das atividades de 
aprendizado em todos os níveis, etapas ou modalidades de ensino, bem 
como a permanente obrigação dos sistemas de ensino Federal, Estaduais, 



 

 

Municipais e do Distrito Federal e das redes e instituições abrangentes em 
todos os níveis educacionais, públicos ou particulares, de zelarem pela 
segurança e manutenção da saúde da comunidade escolar e do conjunto 
da sociedade inclusiva. 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica estabelecido o retorno das aulas presenciais em 

todas as instituições de ensino vinculadas a Rede Pública Municipal, a 
partir de 07 de fevereiro de 2022. 

 
Art. 2º 0 retorno das aulas presenciais  será  no  Formato  

PRESENCIAL (todos os dias da semana); 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu, em 03 de fevereiro de 

2022. 
 
 
 

SONIA MARIA GUZZO ROMANHA 
Prefeita Municipal em exercício 

 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de 
fevereiro de 2022.                                                                                                                                                 

 

 
CAROLINA ARAÚJO MODENESI 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  
 


