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Estabelece como essencial no Município de Cabo
Frio as atividades educacionais, ainda que em
situação de emergência ou calamidade pública e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São considerados essenciais no Município de Cabo Frio, atividades educacionais, aulas
presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino; municipal e estadual, relacionadas à
educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino
técnico, ensino superior e afins, em situação de emergência e calamidade pública.
§ 1º As restrições ao direito de exercício das atividades educacionais, em situações excepcionais,
referidas no caput deste artigo, deverão ser precedidas de decisão administrativa fundamentada da
autoridade competente.
§ 2º A decisão administrativa deverá indicar a extensão, os motivos, critérios técnicos e
científicos que embasem as medidas impostas.
Art. 2º - Quanto à atividade essencial descrita no art. 1º, se observará o seguinte:
I - todas as instituições de ensino público e privado situadas no Município de Cabo Frio deverão
adotar as medidas de preservação da segurança ou biossegurança de seus membros nos termos das
diretrizes dos órgãos reguladores em todas as esferas de Poder, em especial do Estado do Rio de
Janeiro, bem como as diretrizes regionais, se for o caso;
II - a operação do setor educacional se dará com no mínimo 30% (trinta por cento) de sua
capacidade total;
III - a obrigatoriedade de ofertas de aulas em sistema híbrido de ministração;
§1º Para efeitos desta Lei, entende-se como sistema híbrido de ministração a estratégia
educacional que oferte aulas à distância, quer seja online ou por apostilamento, e aulas presenciais.
§2º É direito dos pais e responsáveis de optarem pela modalidade educação à distância.
§3º A declaração de essencialidade da atividade prevista no art. 1º, restringe-se à pandemia de
COVID-19, assim como as demais disposições previstas nos incisos do caput.
Art. 3º A partir da vigência do presente instrumento legal, fica vedado que as instituições de
ensino públicas e privadas sediadas no Município de Cabo Frio, promovam a interrupção e a
prossecução das aulas, sem garantir os meios necessários para execução da aprendizagem, sejam elas
apostilamentos, aulas virtuais, ou qualquer outro meio que venha a possibilitar a continuidade do
ensino.
Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal regulamentará o fornecimento de internet,
equipamento eletrônico para os professores da rede pública, bem como para os alunos que
comprovadamente não tenham condições de arcar com tais despesas.
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Art. 4º A vacinação priorizará, juntamente aos profissionais de saúde, os profissionais de
educação, bem como os profissionais que atuam no ambiente escolar.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cabo Frio, 29 de setembro de 2021.

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito
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