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DECRETO Nº 8.085, DE 23 DE JULHO DE 2.021 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da Constituição 

Federal e os efeitos adversos à segurança, ao bem-estar e à proteção das crianças e adolescentes 

com a suspensão de aulas e demais atividades presenciais por longos períodos; 

 

CONSIDERANDO  as normativas estabelecidas no Decreto 

Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 65.849, de 6 de julho 

de 2021;  

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica do Centro de Contingência do 

Coronavírus, publicada em 6 de julho de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a partir do 

monitoramento dos dados constantes do SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente) e do SIMED 

(Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19), e baseada em estudos 

científicos que indicam que: a incidência de COVID-19 em crianças e adolescentes é 

consideravelmente menor do que em adultos; esse público apresenta, em grande parte quadros leves 

e assintomáticos; e crianças e adolescentes pouco contribuem para a transmissão do vírus; 

  

CONSIDERANDO que os profissionais da educação estão 

elegíveis para a imunização contra a COVID-19, conforme calendário do Programa Estadual de 

Imunização-PEI, sendo que foram vacinados um total de 2.086 profissionais em primeira dose e 1.456 

em segunda dose no município de Catanduva. 

 

CONSIDERANDO a necessidade constante de garantir o 

adequado funcionamento dos serviços de saúde e permitir a retomada gradual e segura das 

atividades presenciais nas instituições de ensino localizadas no município de Catanduva, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do Decreto Municipal nº 7.930, 

de 01 de fevereiro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. A retomada das aulas e demais atividades 

presenciais no âmbito da rede pública estadual e municipal, bem como no âmbito das 

instituições privadas de ensino, observará as disposições e protocolos estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 65.384/2020 e suas alterações e as disposições deste Decreto.  

§1º. Durante a vigência da medida de quarentena de que 

trata o Decreto Estadual nº 64.881/2020, as aulas e demais atividades presenciais nas 

unidades de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio localizadas no território 

do município de Catanduva respeitarão os seguintes parâmetros: 

 

ALTERA REDAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 7.930, DE 01 DE 
FEVEREIRO DE 2.021, QUE DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS E 
ATIVIDADES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO 
DE CATANDUVA E DETERMINA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 
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I- observância de distância mínima de 1 (um) metro entre 

pessoas, em todos os ambientes escolares, inclusive naqueles de acesso comum, para o 

desenvolvimento de quaisquer atividades; 

II- planejamento das atividades em conformidade com a 

capacidade física da unidade escolar, admitindo-se o escalonamento de horários de 

entrada, saída e intervalos; 

III- monitoramento de risco da propagação da COVID-19, 

observadas as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, bem como da Secretaria de Saúde. 

§2º. A Secretaria Municipal de Educação poderá, mediante 

ato próprio, editar normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste 

Decreto, bem como convocar servidores para prestação de atividades presenciais em seus 

respectivos locais de trabalho. 

§3º. ............................. 

§4º. .............................” 

 

“Art. 2º. Todas as unidades escolares deverão ofertar 

atividades presenciais e atividades não presenciais enquanto durar a vigência da medida 

de quarentena de que trata o Decreto Estadual nº 64.881/2020.” 

 

“Art. 3º. ................................. 

§1º.  ...................................... 

§2º. Os cursos livres e as atividades presenciais no âmbito da 

educação complementar não-regulada, assim entendida aquela não sujeita à autorização 

de funcionamento ou avaliação de qualidade pelo Poder Público, deverão cumprir as 

restrições de capacidade e horário previstos para o setor de serviços no Plano São Paulo, e 

os protocolos sanitários pertinentes à educação regulada instituídos pelo Decreto Estadual 

nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020 e suas alterações. 

 

“Art. 4º. .............................. 

Parágrafo único. O terceiro bimestre do ano letivo na rede 

municipal de ensino terá início no dia 26 de julho de 2021 na modalidade remota, devendo 

ser retomadas as aulas e atividades presenciais a partir do dia 2 de agosto de 2021. 

 

“Art. 6º. Em instituições de ensino superior, as aulas e demais 

atividades presenciais deverão observar a mesma limitação de ocupação de espaços de 

acesso ao público aplicável ao setor de serviços, estabelecidas por Decreto Estadual e 

Municipal. 

§1º. Observados os protocolos sanitários, o disposto no 

“caput” deste artigo não se aplica às atividades: 

a) teóricas e práticas dos cursos, inclusive técnicos, de 

medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia, biomedicina, saúde coletiva, 

saúde pública e medicina veterinária; 

b) práticas curriculares dos demais cursos.” 

§2º. Revogado 

§3º. Revogado.” 

http://leisestaduais.com.br/sp/decreto-n-65384-2020-sao-paulo-dispoe-sobre-a-retomada-das-aulas-e-atividades-presenciais-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19-institui-o-sistema-de-informacao-e-monitoramento-da-educacao-para-covid-19-e-da-providencias-correlatas
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Art. 2º. Fica integralmente revogado o artigo 5º do Decreto 

Municipal nº 7.930, de 01 de fevereiro de 2021. 

 

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor em 23 de julho de 2021, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 23 DIAS DO 

MÊS DE JULHO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 

 
 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

 

RICHARD CASAL 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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