
DECRETO N° 4.533, DE 5 DE MARÇO DE 2021

Altera, acrescenta e revoga 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 03 de março 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 1 – De 
Controle, denominada VERMELHA, fase de contaminação, com liberação apenas 
para serviços essenciais;

Considerando o Decreto do Estado de São Paulo nº 65.545, de 03 de 
março de 2021 que anunciou que todo o território do Estado de São Paulo, em 
sua íntegra, fica classificado, excepcionalmente, na fase vermelha, nos dias 6 a 
19 de março de 2021; e

Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19, 
de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde e de preservar a 
saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º  O art. 1º do Decreto n° 4.518, de  2021, passa a vigorar com 
acréscimo do seguinte dispositivo:

“§ 1º-A  No período de 06 a 19 de março de 2021, fica suspenso o 
atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, shopping 
centers, galerias e estabelecimentos congêneres, salões de beleza e 
barbearias, academias de esporte de todas as modalidades e centros de 
ginástica, ressalvadas as atividades internas.



Parágrafo único.  Fica suspenso também o consumo local em bares, 
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de 
entrega delivery e drive thru; (NR)

Art. 2º   O § 3º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“§ 3º Os estabelecimentos e prestadores de serviços permitidos a 
funcionar nos termos deste artigo, devem adotar plano estratégico de 
funcionamento, que contenha as medidas necessárias para adoção e 
atendimento das normas gerais e setoriais previstas nos protocolos 
padrões e setoriais específicos previstos no Plano São Paulo, disponíveis 
no sítio eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.” (NR)

Art. 3º  O art. 2º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art.2º  ……………………………………………………………………………..
II - alimentação: hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, 
hortifrutigranjeiros, quitandas, peixarias, avícolas, açougues, varejões, 
padarias, lojas de conveniências, lojas de suplementos, feiras livres, não 
sendo autorizado consumo de alimentos nestes locais;
III - abastecimento: oficinas mecânicas, postos de combustível, 
distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral, transportadoras e 
armazéns;
…………………………………………………………………………………......
IX - transporte público, taxis, aplicativos de transporte serviços de 
entrega, serviços de locação de veículos, estacionamentos;
………………………………………………………………………………….......
XIV - serviços da construção civil, limpeza, manutenção, zeladoria, call 
center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos, bancas de 
jornais e hotéis.” (NR)

Art. 4º  O art. 4º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos:

“Art.4º………………………………………………………………………...........
I………………………………………………………………………………....….
a) as máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações 
constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS ou 
sua atualização, disponível na página do Ministério da Saúde na internet: 
www.saude.gov.br; e
…………………………………………………………………………………......

http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp


I-A - os condomínios e residenciais devem obedecer as normas dispostas 
neste Decreto e colaborar para que não sejam utilizados os locais onde 
podem ocorrer aglomerações, como áreas comuns de lazer e áreas para 
prática de esportes, como quadras, campos de futebol e academias de 
ginástica;

I-B - fica recomendado que as atividades de atendimento à saúde sejam 
realizadas de forma individualizada, sem práticas em grupo, devendo os 
serviços de atendimento odontológico priorizar os atendimentos de 
urgência e garantir espaçamento mínimo de 1 (uma) hora entre as 
consultas, de modo que seja possível realizar o procedimento completo 
de higienização e desinfecção do ambiente entre os pacientes, assim 
como outras recomendações indicadas em Organização das Ações na 
Atenção Primária à saúde no Contexto da Covid-19, de junho de 2020, 
confeccionado pela Secretaria Estadual de Saúde de SP e Cosems/SP e 
Guia de Orientações para Atenção Odontológica no Contexto da Covid-
19, publicado pelo Ministério da Saúde no site: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/17/17_12_guia-
de-orientacaoes-para-atencao-odontologica-no-contexto-da-covid-19.pdf;
……………………………………………………………………………” (NR)

Art. 5º  O item 1.2 do item 1. DISTANCIAMENTO 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 1 - vermelha, nas unidades de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, o número de alunos 
presentes no ambiente escolar, durante todo o seu período de 
funcionamento, deve ser limitado a 35% (trinta e cinco por cento) dos 
alunos matriculados (com exceção da Rede Municipal de Ensino que 
deve ser limitado a 20% (vinte por cento)). Além disso, cada ambiente 
frequentado pelos alunos deve ter ocupação máxima de 35% (com 
exceção da Rede Municipal de Ensino que deve ser limitado a 20% (vinte 
por cento)). Nas instituições de ensino superior e de educação 
profissional não fica permitida a realização de aulas e atividades 
presenciais, com exceção de aulas presenciais dos cursos de medicina, 
farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina, 
sendo, neste caso, permitida a ocupação de até 100% (cem por cento) do 
número de alunos matriculados. Todas as atividades educacionais 
permitidas devem, além da ocupação máxima, respeitar o distanciamento 
de 1,5 metros entre as pessoas, com exceção dos profissionais que 
atuam diretamente com crianças de creche e pré-escola;” (NR)

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/17/17_12_guia-de-orientacaoes-para-atencao-odontologica-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/17/17_12_guia-de-orientacaoes-para-atencao-odontologica-no-contexto-da-covid-19.pdf


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.

Art. 8º  Revogam-se:

I - o item 5. da alínea “a” do § 2º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021;

II - os itens 1. e 2. da alínea “g” do § 2º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de 
2021;

III - as alíneas “a” a “f” do § 3º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021;

IV - o § 4º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021; e

V - o art. 3º do Decreto n° 4.518, de 2021;

Santana de Parnaíba, 5 de março de 2021

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


