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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

DECRETO No 638, DE 10 DE AGOSTO DE 2009. 

Altera o Decreto no 634, de 29 de julho de 2009 e 

prorroga a data do reinicio das aulas da rede 

municipal de ensino. 

0 Prefeito Municipal de Tio HugoIRS, de acordo com o que lhe possibilita o 

Art. 67, VI da Lei Organica Municipal. 

CONSIDERANDO a padroniza~ao e unifica~ao das a@es definidas pelo 

Cornit& Estadual para Enfrentamento de Pandemia Influenza, autoridade legitima 

e competente, de prolongar as ferias escolares da rede estadual de ensino ate 17 

de agosto; 

CONSIDERANDO a orienta@o dada por aquele Comite Estadual de que a 

mesma medida deve ser adotada pelas Universidades, escolas privadas e 

municipais; 

CONSIDERANDO a preserva~ao do protocolo firmado entre FAMURS e 

Secretaria de Estado da Educapo que fixou o Calendario Escolar Unificado, 

referendado pelo Decreto No 45.890, de 24 de setembro de 2008 (que fixa norrnas 
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para o calendario das escolas da rede publica estadual de ensino para o ano letivo 

de 2009); 

CONSIDERANDO o Termo de Adesio dos Municipios corn a Secretaria de 

Educagio do Estado para a realizaqao do transporte escolar dos alunos da rede 

estadual de ensino pelas prefeituras; 

CONSIDERANDO a racionalizaq20 dos custos das prefeituras corn o 

transporte escolar que, em fun520 da arnplia~ao do period0 de ferias escolares da 

rede estadual, estes dias deverao ser recuperados 

CONSIDERANDO, a cornpetencia do Municipio para cuidar da saude e 

assistencia publica, corn previsao constitucional e na Lei Organica Municipal; 

DECRETA: 

Art. lo. Que o Municipio de Tio Hugo acata a orientaqao do Cornit& 

Estadual para Enfrentarnento de Pandernia Influenza e prorroga o reinicio das 

aulas das escolas, ( previsto no § lo do artigo lo do Decreto no 634, de 29 de julho 

de 2009 ) da rede municipal de ensino, para o dia 17 de agosto de 2009, 

acornpanhando o calendario escolar estadual. 

Paragrafo unico. A data de 17/08/2009 podera sofrer alteragio rnediante 

nova avalia~ao. 
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Art. 2 O  . Que a medida tem por finalidade a preven~ao a propagaG%o do 

virus da Gripe A e de outras doen~as respiratorias. 

Art. 3'. Permanecem em vigor as outras determina~bes do decreto no 634. 

Art. 4'. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaqao. 

Gabinete do agosto de 2000. 

VERNO ALDAIR M~JLLER 

Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Secretario de Administra~iio, 

Planejamento e Finan~as. 




