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OFÍCIO Nº 79/2020/CEE-TO 
                                                       

 Palmas -TO, 14 de março de 2020. 
 

Aos 
Prefeitos Municipais; Associação Tocantinense dos Municípios (ATM); União Nacional de 
Dirigentes Municipais de Educação – Seccional do Tocantins (UNDIME), , Dirigentes 
Municipais de Educação e Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do 
Tocantins – SINEP/TO e Escolas Privadas. 

 
Assunto: Providências quanto ao cumprimento do Decreto nº 6.065, de 13 de março de 
2020. 
 
1.                  O Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE/TO), em atendimento ao 
Art. 2º do Decreto nº 6.065; Publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.563, de 
13 de março de 2020; que trata da suspensão, no período de 16 a 20 de março de 2020, de 
todas as atividades educacionais nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, 
manifesta-se com o intuito de orientar as unidades escolares pertencentes ao Sistema 
Estadual de Ensino. 

 
2.                     Diante da preocupação governamental quanto à garantia da ordem pública e 
do bem-estar social, o Tocantins não tem medido esforços para superar os desafios impostos 
por esse cenário de Pandemia do Novo Coronavirus - COVID 19; sabendo-se que a 
disseminação do vírus já é realidade no país e que ações destinadas a seu enfrentamento 
devem ser prontamente executadas, assim o Governo do Estado decretou medidas de 
proteção. 

 
3.                    Tendo em vista que, esse é um momento que requer grande união e articulação 
entre  os sistemas e redes que compõem todas as instituições de ensino, é oportuno 
enfatizar a Legislação Educacional Brasileira, a fim de relembrar os compromissos 
constitucionais e da necessidade do regime de colaboração entre os entes federativos.  

  
4.                O dispositivo Constitucional – a Constituição Federal , em seu Artigo 21, 
corroborado com o Artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB nº 
9.394/1996. “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 
de colaboração seus sistemas de ensino” (grifo nosso). O Art. 10 da LDB dispõe que os 
Estados incumbir-se-ão de:  

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino;  

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público.  
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5.                Ademais, o Parágrafo único do Artigo 11, explicita que “Os Municípios poderão 
optar, ainda, por se integrar ao Sistema Estadual de Ensino ou compor com ele um sistema 
único da Educação Básica.” 

6.               Com base na legislação acima mencionada; vale ressaltar que, todas as unidades 
escolares que compõem o Sistema Estadual de Ensino devem observar o disposto no 
Decreto nº 6.065, de 13 de março de 2020. Fazem parte deste Sistema, a Rede Estadual de 
Ensino, as Redes Municipais dos Municípios que não possuem sistema próprio, e as Escolas 
Particulares. 

7.             Assim, todas as Unidades de Ensino devem reforçar aos alunos, e estes aos seus 
familiares, acerca das orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS, do Ministério da 
Saúde e da Secretária Estadual de Saúde, sobre os protocolos de higiene e etiqueta 
respiratória. E ainda informar que as condutas sociais devem ser revistas, evitando o contato 
físico direto. 

8.         Na oportunidade, sugerimos a ADESÃO dos Municípios que possuem Sistemas 
Municipais de Ensino, quanto ao cumprimento do Decreto supracitado,  com a finalidade de 
fortalecer, em regime de colaboração, as medidas de proteção em comum acordo.  

9.               Vale ressaltar que, o CEE/TO emitirá normas adicionais para o Sistema de Ensino 
do Estado do Tocantins, com vistas ao cumprimento do Calendário Escolar, as quais poderão 
também subsidiar aos Sistemas Municipais de Ensino que fizerem Adesão às medidas 
contidas no Decreto acima citado.  

10.           O CEE/TO se coloca à disposição para esclarecimentos de dúvidas, por meio da 
Secretaria Geral no telefone 63 3218-1761. 

 

                     Respeitosamente,  

 

 
 
 

 
ROBSON VILA NOVA LOPES 

Presidente do Conselho Estadual de Educação 
CEE/TO Ato nº 2.561 – DSG 

 

 


