
Ata da Reunião do Conselho Municipal da Educação do Município de 
Paranapuã-SP.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de dois mil e vinte, realizou-se na 
sala de reunião da EMEI São Judas Tadeu, uma reunião do Conselho 
Municipal de Educação, atendendo à convocação da Presidente, Rosilene 
Ap. Trídico Lanzoni, que, constatando a maioria dos conselheiros, iniciou a 
reunião, dando boas vindas a todos. Nesta reunião, foi discutido O PERÍODO 
DE PANDEMIA DA COVID-19, na qual o Conselho pode concluir que a 
Educação Municipal tomou algumas medidas para este período, tendo como 
amparo

• Uma pneumonia de causas desconhecidas detectada em Wuhan, 
China, foi reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019.

• O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020.

• A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 
comunitária da COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza 
como pandemia. Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: 
isolamento e tratamento dos casos identificados; testes massivos; e 
distanciamento social.

• O Ministério da Saúde editou a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo 
Coronavirus (COVID-19).

• Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos 
legais e normativos para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública, estando, entre elas, a suspensão das atividades escolares.

• No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria n° 343, o Ministério 
da Educação (MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia da COVID-19, para instituição de educação superior 
integrante do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal Portaria 
recebeu ajustes e acréscimos por meio das Portarias nos 345 e 
356/2020.

• Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 
veio a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os 
níveis, etapas e modalidades, considerando a necessidade de 
reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações preventivas à 
propagação da COVID-19.

• Em decorrência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de 
diversos estados e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram 



resoluções e/ou pareceres orientativos para as instituições de ensino 
pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a reorganização do 
calendário escolar e uso de atividades não presenciais.

• Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto 
Legislativo n° 6 que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março 
de 2020.

• Decreto Municipal n°2781 de 18 de março de 2019
• Resolução SME n°003/2020 que dispõe sobre a antecipação do 

recesso escolar e das férias de julho
• Decreto Municipal n°2782 de 23 de março de 2020

Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente dessa ata deu por encerrada 
a reunião, no qual lavrei a presente ata, que foi lida na presença de todos, foi 
achada conforme e assinada pelos presentes.

Paranapuã, 18 de março de 2020.

Presidente

Mariko Sujimoto Leite:

Edineia da Silva Destro Almeida

Daniele Brito da Cruz Lago

Maria José Ribeiro

Tiago Martinez Gentine Figo:
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DECRETO N9. 2.781 DE 18 DE MARÇO DE 2020

"Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da infecção pelo novo COVID-19 (coronavirus) e dá 
outras providências".

SERGIO ANTONIO POLARINI, Prefeito do 
Município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, etc...

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 e ao acesso 
universal e igualitário às nações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando a declaração de pandemia para 
COVID-19 pela Organização Mundial de saúde - OMS;

Considerando as orientações e alertas emitidos 
pelo Ministério da Saúde;

Considerando as últimas orientações dos órgãos 
de saúde superiores no sentido de que se adote e amplie as medidas 
preventivas;

Considerando a urgente necessidade de medidas 
preventivas para resguardar a população;

DECRETA:

Artigo 1- - As medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19), 
no âmbito do Município de Paranapuã, ficam definidas nos termos deste 
Decreto.
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Artigo 22 - Ficam suspensos, no âmbito do
Município de Paranapuã, pelo prazo de 30 (trinta) dias:

I - atividades e/ou programas direcionados a 
terceira idade, cursos, oficinas, projetos sociais, eventos esportivos e outros 
de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público e/ou contem 
com aglomeração de pessoas;

II - atividades educacionais em todas as escolas 
das redes de ensino público, compreendendo-se também a creche escola 
do município;

III - A suspensão das aulas da Rede Municipal de 
Ensino deverá ser compreendida como antecipação do recesso escolar e 
terá início a partir de 23 de março de 2020, nos termos deste Decreto, bem 
como as diretrizes estabelecidas na Nota de Esclarecimento expedida pelo 
Conselho Nacional de Educação.

IV - A suspensão das atividades na creche escola 
também terá início a partir de 23 de março de 2020.

V - Os ajustes necessários para o cumprimento do 
calendário escolar serão estabelecidos posteriormente, após o retorno das 
aulas.

Parágrafo Único - O prazo estabelecido no caput 
deste artigo poderá ser prorrogado em caso de comprovada necessidade.

Artigo 39 - Qualquer servidor público, empregado 
público ou contratado por empresa que presta serviço para o Município de 
Paranapuã, que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e 
batimento das asas nasais) ou que tenha retornado de viagem 
internacional, nos últimos dez dias, deverá permanecer em casa e adotar o 
regime de teletrabalho, conforme orientação da chefia imediata.

Artigo 49 - Os servidores municipais acima de 60 
anos e gestantes deverão desenvolver seus trabalhos fora das instalações 
físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto, regime home office, pelo



município de paranapuã
CNPJ 45.134.236/0001-59

Rua Pedro Lanzoni, n.°2383-Tels./FAX: (017) 3648-9020 -CEP 15.745-000-PARAAiAPlÃ-SP 
e-mail administrativo ajwraiiapua sp gov br

Paranapuã
Ml 7 • 7020

Trabalhoe.jiossa prioridade

período de 30 (trinta) dias, desde que observada a natureza da atividade 
mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis.

Parágrafo Único - o disposto neste artigo não se 
aplica aos servidores lotados nas unidades que prestem serviços essenciais, 
especialmente os necessários para o combate a endemias e atendimento à 
população na área da saúde.

Artigo 59 - Os bares e restaurantes deverão 
observar na organização de suas mesas a distância mínima de dois metros 
entre elas.

Parágrafo único. Nos espaços abertos 
recomenda-se a distância mínima de um metro entre as pessoas.

Artigo 65 - No âmbito do setor privado do 
Município fica recomendado a adoção de medidas preventivas de contágio 
pelo COVID-19, especialmente:

I - a suspensão de aulas na educação básica e 
superior, adotadas gradualmente, no que couber;

II - a suspensão de quaisquer eventos com 
públicos;

III - a suspensão de liturgias em igrejas e 
encontros religiosos;

IV - a suspensão de eventos promocionais, 
queima de estoques e similares;

V - a adoção de medidas preventivas e bares, 
restaurantes, supermercados, bancos, lotéricas e demais locais com 
aglomeração de pessoas e atendimento ao público;

Artigo 79 - As pessoas físicas e jurídicas deverão 
sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu 
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

Artigo 82 - As medidas previstas neste Decreto 
poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo 
estipulado no artigo 22.
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Artigo 99 - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paranapuã, 18 de março 
de 2020.

SERGIO ANTO POLARINI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data
supra.

EÍIETE SILVA DE VICENTE
Secretária Administrativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANAPUÃ 
RESOLUÇÃO SME N° 003/2020

“Dispõe sobre a antecipação do Recesso Escolar e das Férias de julho”

A Secretaria Municipal de Educação de Paranapuã, tendo em vista o 
disposto no Decreto n° 2781, de 18 de março de 2020 “Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção pelo novo COVID 
-19 (coronavirus) e dá outras providências’’ resolve:

Artigo Io - Será realizada a antecipação de recesso escolar (de 23 de 
março de 2020 a 03 de abril de 2020) que compreendem as duas semanas que estavam 
previstas para os meses de abril e outubro

Artigo 2o- Será realizada a antecipação de férias escolares (06 a 20 de 
abril), referente a quinzena prevista para o mês de julho

Artigo 3° - Havendo a necessidade de outras providencias para o período 
posterior ao que se trata essa resolução, a Secretaria Municipal de Educação notificará 
aos interessados em tempo hábil.

Artigo 4o- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Educação de Paranapuã-SP, em 23 de março de 2020.

ALINE FRANCIELE MARTINS DE OLIVEIRA 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

mailto:admimstrativo@paranapua.sp.gov.br
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DECRETO N9. 2.782 DE 23 DE MARÇO DE 2020

"Decreta quarentena no Município de Paranapuã, no contexto da 
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavirus), e dá providências 
complementares".

SERGIO ANTONIO POLARINI, Prefeito do
Município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando a Portaria MS n^ 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavirus;

Considerando que a Lei federal n^ 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada 
emergência, incluiu a quarentena (art. 29, II), a qual abrange a "restrição de 
atividades [...] de maneira a evitar possível contaminação ou propagação 
do coronavirus;

Considerando o disposto no Decreto federal n^ 
10.282, de 20 de março de 2020, em especial o rol de serviços públicos e 
atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança;

Considerando a recomendação do Centro de 
Contingência do Coronavirus, instituído pela Resolução n5 27, de 13 de 
março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a crescente 
propagação do coronavirus no Estado de São Paulo, bem assim a 
necessidade de promover e preservar a saúde pública;

Considerando o pronunciamento do Governador 
do Estado de São Paulo apresentando ações emergenciais de medidas 
preventivas para resguardar a população;

DECRETA:
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Artigo 19 - Fica decretada medida de quarentena 
no Município de Paranapuã, consistente em restrição de atividades de 
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavirus, 
nos termos deste decreto.

Parágrafo Único-A medida a que alude o "caput" 
deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.

Artigo 29 - Para o fim de que cuida o artigo 12 
deste decreto, fica suspenso:

I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços, estabelecimentos congêneres, centro de 
fisioterapia, ressalvadas as atividades internas;

II-o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem 
prejuízo dos serviços de entrega ("delivery").

Parágrafo Único - O disposto no "caput" deste 
artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades 
essenciais, na seguinte conformidade:

%

1. saúde: unidade básica de saúde, farmácias, hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de 
entrega ("delivery") e de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: postos de combustíveis, armazéns e oficinas de veículos 
automotores;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. demais atividades relacionadas no § l9 do artigo 39 do Decreto federal 
n9 10.282, de 20 de março de 2020.

Artigo 39 - Os órgãos de Segurança Pública 
atentarão, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 
268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave.

Artigo 49 - Fica recomendado que a circulação de 
pessoas no âmbito do Município se limite às necessidades imediatas de 
alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais.

z

o.ov.br
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Artigo 5® - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paranapuã, 23 de março 
de 2020.

SERGIO ANT IO POLARINI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data
supra.

Secretária Administrativa


