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RESOLUÇÃO Nº. 001/2020 

Dispõe sobre o atendimento emergencial nas Unidades 

Escolares da Rede Municipal aos casos excepcionais na 

Educação Infantil, fase creche, conforme previsto no 

Decreto nº 12.077 de 17 de março de 2020. 

 

  

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o que 

dispõe o Decreto nº 12.077 de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência no município 

de Lins/SP, e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, e em 

especial sobre o atendimento excepcional nas escolas, previsto no Parágrafo Único do artigo 14 do 

mesmo decreto, RESOLVE: 

 

Art. 1º. As Escolas de Educação Infantil, fase creche, deverão esgotar todas as possiblidades para 

que os alunos permaneçam em casa, como medida de prevenção, em cumprimento ao Decreto nº 

12.077, de 17 de março de 2020, permanecendo em Recesso Escolar no período entre 23/03/2020 até 

05/04/2020.  

 

Art. 2º. Somente depois de esgotadas todas as possibilidades, em caráter emergencial e 

excepcional, aos alunos cujos ambos os pais/responsáveis sejam profissionais da área da saúde ou de 

segurança pública e mediante comprovação do vínculo profissional de ambos poderá haver 

atendimento.  

 

Art. 3º. O atendimento só ocorrerá depois de obedecido os seguintes procedimentos, que devem 

ser de responsabilidade da Unidade Escolar em que a criança se encontra matriculada: 

I - solicitação por escrito dos pais/responsáveis, acompanhada das cópias dos respectivos 

comprovantes do vínculo profissional na Unidade Escolar que a criança frequente; 

II - avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Educação. 
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Paragrafo único. O atendimento em caráter emergencial e excepcional será acompanhado pelo 

Comitê Municipal de Resposta Rápida. 

 

Art. 4º. Os alunos que se enquadram na excepcionalidade serão atendidos na Unidade Escolar 

EMEI “Mãe Comerciária - Neuza Cury Jorge” Unidade I, sito à Rua Profª. Áurea de Campos 

Gonçalves, 195 – Lins/SP.  

 

Art. 5º. O atendimento dos alunos será das 7h às17h15min, com horário de entrada dos alunos das 

7h às 7h30min e de saída dos alunos das 16h45min às 17h15min. 

 

Art. 6º. Para a manutenção diária na Unidade Escolar de servidores suficientes para garantir o 

atendimento, sem expor os agentes públicos aos riscos de contágio, será realizada a troca de 

profissionais a cada período a ser estabelecido, independente da Unidade Escolar que o mesmo atue. 

 

Art. 7º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 

Lins, 20 de março de 2020. 

 

 

 

Profª Denise Jorge Magnoler 

Secretária Municipal de Educação 

 


