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DECRETO Nº 7.847, DE 02 DE OUTUBRO DE 2.020 

  

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, Prefeita do 

Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e: 

 

Considerando a existência de pandemia da COVID-19, 

doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial de 

Saúde; 

Considerando os dados do Boletim Epidemiológico da 

Secretaria Municipal de Saúde datado de 28/09/2020;  

 

Considerando as normativas estabelecidos no Decreto 

Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, que institui o “Plano São Paulo” e suas alterações; 

 

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo, 

por meio do Decreto nº 65.140, de 19 de agosto de 2020, alterou a redação do decreto 

nº 65.061 de 13 de julho e dispôs sobre a retomada das aulas com atividades presenciais, no 

contexto da pandemia de COVID-19; 

Considerando a constante necessidade de conter a 

disseminação da COVID-19 e permitir a retomada gradual e segura das atividades presenciais 

nas unidades de ensino localizadas no município de Catanduva; 

 

Considerando as orientações previstas nos Pareceres 

CNE/CP nº 5, 9 e 11 para adoção de atividades remotas enquanto perdurar a pandemia;  

 

Considerando que o Comitê de Enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública, recomendou a não retomada das aulas presenciais nos 

ensinos infantil, fundamental e médio das redes pública e privada no âmbito do município de 

Catanduva, até que o cenário epidemiológico apresente melhoras em relação aos dados 

atuais;  

 

Considerando o resultado de enquete aplicada aos 

responsáveis pelos alunos da Rede Pública Municipal indicando que mais de 70%, não 

autorizarão os alunos a retornarem às aulas;  

 

Considerando que cerca de 30% dos servidores não 

docentes, lotados na Secretaria Municipal de Educação,  enquadra-se em grupo de risco, por 

possuir comorbidades ou por ser idoso  ou ainda se encontram afastados em licença médica, 

tornando insuficiente o número de servidores para atender os protocolos sanitários; 

 

Considerando que a Rede Pública Municipal também 

atua com crianças em idade de berçário e maternal, faixa etária na qual não é 

recomendado o uso de máscaras, tornando-as altamente vulneráveis ao contágio e 

principalmente à disseminação;  

 

Considerando que mesmo a adoção do mais rígido 

protocolo sanitário, não garante a impossibilidade de contaminação e disseminação do vírus;  

 

Considerando que a maioria dos membros que compõe  

a Comissão de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 na Rede Municipal de Ensino se 

manifestou contrária à retomada das aulas presenciais;  

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS COM ATIVIDADES PRESENCIAIS, NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.  

https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itu/decreto/2020/6514/65140/decreto-n-65140-2020-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
http://leisestaduais.com.br/sp/decreto-n-65061-2020-sao-paulo-dispoe-sobre-a-retomada-das-aulas-e-atividades-presenciais-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19-e-da-providencias-correlatas
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DECRETO Nº 7.847, DE 02 DE OUTUBRO DE 2.020 

 

Considerando ainda que a rede pública municipal de 

ensino conta com um número aproximado de 11 (onze) mil alunos, 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais em 

todas as instituições públicas escolares municipais até 31/12/2020. 

Art. 2º As aulas na Rede Pública Municipal de Ensino 

continuam ocorrendo oficialmente por meio de atividades remotas, utilizando os recursos 

tecnológicos disponibilizados pela Secretaria Municipal da Educação com atividades 

escolares não presenciais planejadas e realizadas pelo professor. 

Art. 3º Fica proibida a retomada das atividades 

presenciais nas instituições de educação infantil, berçário e maternal, no ensino público e 

privado.  

Art. 4º Fica recomendada a não realização de aulas  

presenciais nas instituições federais, estaduais e particulares de educação básica, cursos 

técnicos e superiores devendo as mesmas serem realizadas, preferencialmente, por meios 

eletrônicos, exceto os cursos permitidos pelo Estado.  

Parágrafo único. Caso os responsáveis pelas instituições 

previstas no caput deste artigo optem pela retomada das atividades presenciais, deverão ser 

adotados todos os protocolos de segurança sanitária definidos pela Comissão de 

Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 na Rede Municipal de Ensino, instituía pelo Decreto 

nº 7815/2020, respeitadas as seguintes datas: 

I- Para o ensino médio, a partir de 07 de outubro de 

2020; 

II- Para a pré escola e o ensino fundamental, a partir de 

03 de novembro de 2020. 

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 02  

DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2.020. 

 

 

 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 
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