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DECRETO Nº 1.664, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

 

Dispõe sobre medidas de emergência preventiva nas áreas da 

educação e da rede municipal de ensino, necessárias ao 

enfrentamento da propagação do novo Coronavírus “COVID-19”, 

de caráter epidêmico, e dá outras providências. 

 

 

MAURÍCIO BRONCA, Prefeito do Município de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos a serem 

aplicados em todos os setores da Administração Pública; 

 

CONSIDERANDO que a situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de se evitar a 

disseminação da doença transmitida pelo novo Coronavírus no município de Orindiúva; 

 

CONSIDERANDO as determinações dos Governos Federal e do Estado para que os Municípios 

redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, em defesa de alunos, 

professores e dirigentes na área da educação; 

 

CONSIDERANDO as manifestações da Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC-SP), 

União dos Dirigentes Municipais de São Paulo (UNDIME-SP), Associação Paulista de Municípios 

(APM), Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo (APREESP), Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) e do Conselho Estadual de 

Educação, conclamando os Municípios a adotarem providências necessárias para a contenção da 

pandemia do COVID-19 na área da educação, 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - A partir desta segunda-feira, 16 de março de 2020, até o dia 18 de março de 2020, as 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino deverão manter suas atividades regulares, 

adotando e enfatizando, porém, uma programação especial de orientação aos alunos, sobre as 

medidas e precauções para se evitar o avanço do surto epidêmico em referência. 

 

Parágrafo 1º - Os pais, os familiares dos alunos e demais pessoas interessadas poderão 

participar dos eventos e dos trabalhos a serem desenvolvidos para os fins do disposto neste 

artigo. 

 

Parágrafo 2º - A programação especial determinada por este decreto deverá desenvolver 

atividades e metas para o maior preparo e conscientização não só dos alunos mas também dos 

professores, funcionários e demais interessados em participarem desse trabalho. 
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Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Educação expedirá uma circular de orientação preventiva 

para pais/responsáveis dos alunos, reforçando, inclusive, os protocolos de higiene e etiqueta 

respiratória. 

 

Artigo 3º - Nos dias indicados no artigo anterior, as escolas funcionarão normalmente, inclusive 

os serviços de alimentação e transporte escolar, com presenças facultativas por parte dos alunos, 

sendo que as famílias que decidirem deixar seus filhos em casa, poderão assim proceder, sem 

prejuízo do registro de faltas. 

 

Artigo 4º - A partir do dia 19 de março, as aulas serão suspensas em todas as escolas da Rede 

Municipal de Ensino, até o aguardo de uma nova determinação. 

 

Artigo 5º - A partir do dia 19 março estarão suspensos os serviços de transporte escolar, que 

voltarão às atividades com o retorno as aulas. 

 

Artigo 6º - Em decorrência da suspensão das aulas, fica a critério da Diretoria Municipal de 

Ensino a suspensão do ponto dos profissionais do Quadro do Magistério, de acordo com a 

necessidade de outros atendimentos e de atividades eventualmente necessárias, até o retorno 

das aulas, de acordo com a programação a ser adotada pela escola. 

 

Artigo 7º - A Secretaria Municipal de Educação dará conhecimento às diretorias e aos demais 

responsáveis pela unidade escolar municipal abrangida por este decreto sobre as instruções 

federais e estaduais nas quais se fundamenta o presente decreto. 

 

Parágrafo Único – Caberá ainda à Secretaria Municipal de Educação acompanhar a continuidade  

das normas e instruções a cargo do Ministério da Educação e da Secretaria Estadual da 

Educação, informando as unidades escolares sobre os eventuais desdobramentos e 

determinações das autoridades escolares quanto à atual situação de precaução e combate á 

propagação dos males causados pelo “COVID-19”. 

 

Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Orindiúva, 17 de março de 2020. 

 

 

Maurício Bronca 

Prefeito Municipal 

 
Registrado nesta Secretaria em data supra, afixado no Quadro de Editais em seguida e publicado 
no Diário Oficial do Município. 
  
 
        Rafael Felisbino de Aquino Silva 
                                   Chefe de Gabinete 
 


