
DECRETO N° 4.527, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Altera Dispositivos do Decreto n° 
4.518, de 08 de fevereiro de 2021, que 
dispôs sobre a retomada consciente e 
faseada da economia no Município de 
Santana de Parnaíba, de acordo com o 
Plano São Paulo instituído pelo 
Decreto do Estado de São Paulo nº 
64.994, de 28 de maio de 2020, 
compilou algumas medidas adotadas 
pelo Município de Santana de Parnaíba 
para enfrentamento à pandemia 
decorrente do COVID-19 e revogou 
atos normativos.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;

Considerando que em 26 de fevereiro de 2021, em coletiva de 
imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado de São 
Paulo anunciou que regrediu o Município de Santana de Parnaíba na Fase 2 – 
De Controle, denominada laranja, onde se faz necessária atenção da 
propagação da COVID – 19, porém com eventuais liberações de atividades 
econômicas, 

DECRETA:

Art. 1º  Os incisos I a IV e § 1º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de  2021, 
passam a vigorar com as seguintes redações:

“I - as aulas e atividades presenciais nas instituições de ensino 
superior e de educação profissional não estão autorizadas neste 
momento, sendo admitida a presença de 100% (cem por cento) do 
número de alunos matriculados nos cursos de medicina, farmácia, 
enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina;



II - as atividades presenciais de reforço, recuperação e 
extracurriculares nas instituições privadas de ensino de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, respeitando a presença 
máxima até 35% (trinta e cinco por cento) do número de alunos 
matriculados, a partir do dia 01 de março de 2021;

III - o retorno gradual das aulas presenciais nas instituições privadas de 
ensino de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 
respeitando a presença máxima de até 35% (trinta e cinco por cento) 
do número de alunos matriculados, a partir do dia 01 de março de 
2021;

IV - o retorno gradual das aulas presenciais:

a) na rede municipal de ensino infantil, com atividades de recreação e 
período integral, respeitando a presença máxima de até 20% (vinte por 
cento) do número de alunos matriculados, sendo as atividades 
pedagógicas fornecidas pelos professores do período de 08 de 
fevereiro até o dia 05 de março de 2021 de forma remota, e os 
professores retornarão para as escolas no dia 08 de março de 2021; e
b) na rede municipal de ensino fundamental, ensino médio e educação 
de jovens e adultos o retorno presencial ocorrerá a partir de 08 de 
março de 2021, contudo terão atividades de forma remota com os 
professores de 08 de fevereiro a 05 de março de 2021, respeitando a 
presença máxima de até 35% (trinta e cinco por cento) do número de 
alunos matriculados;” (NR)

Art. 2º O inciso IV do art. 4º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“IV- fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, narguilés e 
derivados em espaços públicos, bem como a realização de atividades 
que gerem aglomeração, como festas, baladas, eventos esportivos 
com público em pé e afins;” (NR)

Art. 3º O item 1.2 do item 1. DISTÂNCIAMENTO SOCIAL das 
REGRAS GERAIS (para todos os estabelecimentos educacionais) do 
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO – RETORNO DO SETOR DE EDUCAÇÃO do 
ANEXO ÚNICO do Decreto 4.518, de 2021, passa vigorar com a seguinte 
redação:

 “1.2. Durante a vigência da fase 2 - laranja, a capacidade de número 
de alunos deve ser limitada a 35% (trinta e cinco por cento) dos alunos 



matriculados por sala ou turma nas unidades de educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio. Nas instituições de ensino superior 
e de educação profissional não fica permitida a realização de aulas e 
atividades presenciais, com exceção de aulas presenciais sendo de 
100% (cem por cento) do número de alunos matriculados nos cursos 
de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, devendo todos respeitar o distanciamento 
de 1,5 metro entre as pessoas, com exceção dos profissionais que 
atuam diretamente com crianças de creche e pré-escola;” (NR)

Art. 4º  O item 1.2. do item 1. DISTÂNCIAMENTO SOCIAL do ENSINO 
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
(EJA) - REGRAS ESPECÍFICAS do ANEXO ÚNICO, do DECRETO 4.518, de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“1.2. Todos os profissionais devem utilizar máscara e protetor facial do 
tipo "face shield" ou óculos de proteção durante todo o período de 
trabalho;” (NR)

Art. 5º O item 1.7. do item 1. DISTÂNCIAMENTO SOCIAL da 
EDUCAÇÃO INFANTIL - REGRAS ESPECÍFICAS do DECRETO 4.518, de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“1.7. Fornecimento apenas de refeições empratadas, sendo vedado o 
autosserviço (self-service).” (NR)

Art. 6º Se houver qualquer alteração de acordo com o Plano São Paulo 
instituído pelo Decreto do Estado de São Paulo nº 64.994, de 28 de maio de 
2020, este Decreto poderá ser alterado a qualquer momento.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA 
Prefeito Municipal

Arquivado em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos


