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DECRETO Nº 7.907, DE 12 DE JANEIRO DE 2.021 
 

 

 

 PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA Prefeito 

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 11/01/2021;  

 

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 Município de Catanduva 

permanece na Fase Amarela do Plano São Paulo em sua 17ª Atualização (Decreto Estadual nº 

65.460, de 8 de janeiro de 2021); 

 

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo, 

por meio do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que dispôs sobre a retomada das 

aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o Sistema de 

Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá providências correlatas. 

 

Considerando a constante necessidade de controlar a 

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

presenciais nas unidades de ensino privadas de educação infantil localizadas no município de 

Catanduva; 

 

DECRETA: 
  

Art. 1º. Fica autorizada a retomada das aulas e 

atividades presenciais nas unidades de Educação Infantil da rede privada, que atendem 

berçário, maternal e pré-escola, sob a jurisdição da Secretaria Municipal de Educação a partir 

de 18 de janeiro de 2021. 

 

 

§ 1º Deverá ser observado o Protocolo Sanitário do Plano 

São Paulo, disponível em www.saopaulo.sp.gov.br, a fim de padronizar as medidas de 

segurança a serem adotadas. 

 
Continua... 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS E ATIVIDADES 

PRESENCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PRIVADA DE 

ENSINO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
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§ 2º Fica facultada por cada ente da rede privada a 

opção da adoção pela jornada integral ou parcial, desde que obedecido o contido no 

presente Decreto. 

 

Art. 2º. Nos termos do Decreto Estadual nº 65.384 de 17 

de dezembro de 2020, em seu artigo 3º, inciso II, fica limitada a presença de até 70% (setenta 

por cento) do número de alunos matriculados. 

Parágrafo único. No ato da matrícula os pais ou 

responsáveis deverão assinar Termo de Orientação e Ciência, conforme modelo em anexo. 

 

Art. 3º. Competirá às Secretarias Municipais de 

Educação e de Saúde conjuntamente emitirem normas de protocolo sanitárias adicionais, 

sempre que julgarem necessário. 

 

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 12 DIAS 

DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

 

 

RICHARD CASAL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

ADM/adm.- 
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ANEXO ÚNICO 
TERMO DE ORIENTAÇÃO E CIÊNCIA 

 

ALUNO(A): _________________________________________________________________________________ 

ETAPA: _______________________________________  IDADE: _______________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL: ____________________________________________FONE: ____________________ 

Declaro que o(a) aluno(a) supra citado(a) está autorizado a retornar às aulas e atividades 

presencias estando ciente das seguintes normas e deveres abaixo relacionadas: 

1) Cumprir todas as medidas preventivas e de Segurança estabelecidas pelos Protocolos de 

retomada das aulas, para evitar a transmissão do Sars-CoV-2 (Covid-19); 

2) Informar o estado de saúde do(a) aluno(a) com transparência, caso apresente algum 

sintoma (como por exemplo, estado febril e de gripe);  

3) Em caso de suspeita de COVID-19 nas dependências da Instituição de Ensino, fica 

autorizado o encaminhamento do(a) aluno(a) a uma sala de isolamento para aguardar a 

chegada do responsável. 

4) Comunicar qualquer caso de suspeita ou confirmação de COVID-19 na residência ou ainda 

de familiares próximos que tenha tido contado nos últimos 10 dias e ausentar-se 

preventivamente por 14 dias; 

5) Caso o resultado do RT-PCR para Sars-CoV-2 seja positivo, comunicar e permanecer em 

casa pelo período de 14 dias, a contar do início dos sintomas. Caso os sintomas persistam 

após os 14 dias do início, comprometer-se a retornar ao serviço médico para avaliação 

adicional que ateste a possibilidade de retorno do(a) aluno(a); 

6) Entregar o(a) aluno(a) às aulas e atividades utilizando os EPI´s solicitados pela Instituição de 

Ensino. 

Declaro ainda ter conhecimento de que as normas vigentes para retomada das aulas e 

atividades presenciais, na educação infantil da rede privada de ensino, ficam condicionadas 

ao cumprimento das determinações do Governo Estadual, através do Plano São Paulo que 

podem avançar ou retroceder de fase e das normativas municipais. 

QUESTÕES COMPLEMENTARES: 

O(A) ALUNO(A) PERTENCE AO GRUPO DE RISCO: 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

Em caso positivo discriminar: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

O(A) ALUNO(A) POSSUI OS EPI’S PARA FREQUENTAR AS AULAS: (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

EM CASO DE EMERGÊNCIA GRAU DE PARENTESCO CELULAR (WHATSAPP) 

   

   

 
______________________________________ 

(assinatura) 

NOME: 

CPF: 


