
 
 

DECRETO N° 4.542, DE 12 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 o Decreto do Estado de São Paulo nº 65.563, de 11 de 

março de 2021, que anunciou Medidas Emergenciais do Plano São Paulo, de 
caráter temporário e excepcional, com aumento das restrições dos dias 15 a 30 
de março de 2021; e 

 
Considerando o avanço da pandemia e os números de novos casos e 

internações em crescimento no Estado de São Paulo, o Plano São Paulo de 
Retomada Econômica avança para a “Fase Emergencial”, com o objetivo imediato 
de conter a transmissão e disseminação da COVID-19, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º  Os incisos IV e V do § 1º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de  2021, 

passam a vigorar com a seguinte alteração: 
 
“IV – as aulas presenciais na rede municipal de ensino infantil, como 

também a atividade de recreação em período integral, ensino fundamental, ensino 
médio e educação de jovens e adultos ficam suspensas, permanecendo as aulas 
de forma remota para os alunos;  

V – as atividades presenciais de reforço, recuperação e extracurriculares 
na rede municipal de ensino ficam suspensas, permanecendo as atividades de 
forma remota para os alunos.” (NR) 

  
Art. 2º  O § 1º-A do art. 1º do Decreto n° 4.518, de  2021, passa a vigorar 

com a seguinte alteração: 
 
“§ 1º-A No período de 06 a 14 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.” (NR) 
 
Art. 3º  O art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar com 

acréscimo do seguinte dispositivo: 
 
“§ 1º-B  No período de 15 a 30 de março de 2021, entra em vigor a fase 
emergencial, na qual também ficam vedados:  
I - atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada ou 
"pegue e leve", em bares, restaurantes, "shopping centers", galerias e 
estabelecimentos congêneres e comércio varejista de materiais de 
construção, permitidos tão somente os serviços de entrega ("delivery") e 
"drive-thru";  
II - realização de:  
a) cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo;  
b) eventos esportivos de qualquer espécie;  
III - reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços 
públicos, em especial nos parques e praças; 
IV - desempenho de atividades administrativas internas de modo 
presencial em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não 
essenciais.” 
 
Art. 4º  A alínea “g” do § 2 º do art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“g) exigir o uso obrigatório de máscaras de proteção facial por 
funcionários, colaboradores, prestadores de serviços e clientes;” (NR) 
 
Art. 5º  O art. 4º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar com as 

seguintes alterações e acréscimos: 
 
“Art.4º………………………………………………………………………........... 
..………………………………………………………………………………....…. 
I-A - os condomínios e residenciais devem obedecer às normas dispostas 
neste Decreto e vedar o uso de locais onde podem ocorrer aglomerações, 
como áreas comuns de lazer e áreas para prática de esportes, quadras, 
campos de futebol, academias de ginástica e afins. 
…………………………………………………………………………………...... 
I-C - os serviços públicos de saúde municipais deverão priorizar os 
atendimentos de rotina de gestantes, puérperas e recém-nascidos, além 
de urgências e emergências. As consultas e atendimentos eletivos 
poderão ser suspensas, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, a fim 
de diminuir a circulação de pessoas no Município. 
…………………………………………………………………………………...... 
XI - em caso de suspeita de Covid-19, o paciente deve procurar 
atendimento médico em Unidades Básicas de Saúde, no Hospital 
Municipal ou na UPA (Unidade de Pronto Atendimento);” (NR) 
…………………………………………………………………………………...... 
 



 
Art. 6º  Se houver qualquer alteração de acordo com o Plano São Paulo, 

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 - as alíneas “a” e “b” do inciso IV do § 1º do art. 1º do Decreto n° 4.518, 

de 2021; 
II - as alíneas “a” a “c” do inciso V do § 1º do art. 1º do Decreto n° 4.518, 

de 2021; 
III - os incisos I e XI do art. 2º do Decreto n° 4.518, de 2021. 
 
 
Santana de Parnaíba, 12 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 


