
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

DBCRETO N' L;230, DE 30 DE NOYEMBRO DE 2020

Altera o Decreto n' 1.184/2020, com redação data
pelos Decretos no l.ã1llZQZA e no 1.226Í202ü,
autorizando o retorno das aulas de reforço escolar
das escolas estaduais e particulares.

O Prefeito Municipal de Porti[o, Estado do Rio Grande do §ul, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, Lei OrgânicaMunicipal, Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, Portaria n" lSSiGXvIllvIS, de 4 de fevereiro de 2020, Portaria n' 356/GMIN{S, de 11 de mmço de 2A2ü,
Portaria n' 270ISES, de 16 de abril de 2ü2A, Portaria n'274lSES, de 23 de abril de 2020, Portaria 283iSES, de

29 de abril de 202ç, Portaria 284ISES, de 30 de abril de 2020, Portaria n" 289/SES, ds 04 de maio de 2020,
Decreto Federal n" 10.282, de 20 de março de2ü2},Decreto Federal no 10.329, de 28 de abríl de zl2l,Decreto
Estadual n." 55.240, de l0 de maio de 202A e Decreto Estadual n.55.4BDA2A;

DECRETA:

Art. loFicaalteradooaú. 1l "caput"eincisoI[doDecretoMunicipalno 1.184,de 1l demaiode
2020, no que diz respeito a proÍrogaçào do prazo de suspensão das aulas presenciais das redes pirblica e privada
e as atividades que passaln a ser antorizadas para o retomo gradual, passando a viger conforrne seg$e:

"Arí. I l. l;icant suspensãs as ctulcts presenciais em iotÍas escoÍas, púhlicas rsu

escolas, ,situaeías no Aíunicípio, crlé o cíiq 3 ! de dezemhro de 2{}2{), ex se as seguinles:

II -,4s aulas de re-/itrço escolsr ckts ]o aos 9o anos tto Ensino F:

privo<la,s, municipais ozt estqduais, e detnais tnstitttições de ensino, de
estahelecimentos educativos, de apoio pedagitgico ou de aildutlos a

t\rlétlio dos escolas EsÍaduais e Pctrticulare,s:

Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua púlicação.

Porlão (RS), Gabinete do Executivo Mulicipal, em 30 de novembro

PRI LA LE DIEFENTHÁLER
Sec de Administração e Governo

Registre-se e Publique*se.
Data supra.
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JOSE NATO DAS
Prefeito

Registrado no Livro no 40 e Publicado no dia
l0l1 1/2020" no painei de avisos desta Prefeitura.
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