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DECRETO N° 369, 23 de setembro de 2020. 

"Determina a Suspensão das Aulas e Atividades Escolares 

Presenciais nos Estabelecimentos Escolares Situados nos 

Limites Territoriais do Município de Riversul e Revoga o 

Decreto Municipal n°367/2020, de 15 de setembro de 2020" 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIVERSUL, nos termos do inciso VI do artigo 59 da Lei Orgânica 

do Município e no exercício das suas atribuições e; 

CONSIDERANDO que, conforrne a Constituição Federal,  art.  30, I, compete aos municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavirus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 

decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n°. 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da 

disseminação global da Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana 

pelo novo coronavirus (COVID-19), anunciada pela OMS em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o Município de Riversul vem pautando 

sua postura no enfrentamento da pandemia desde o seu inicio em território municipal, sempre primando 

pela adoção de medidas alinhadas As recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde; 

CONSIDERANDO que, embora os dados da COVID-19 venham melhorando em diversos municípios 

paulistas, o cenário da pandemia no Município de Riversul ainda inspira cautela e atenção, não se podendo, 

no entendimento do Departamento Municipal da Saúde, prescindir, no atual estágio em que estamos do 

avanço da doença, do isolamento social como políticas públicas de enfrentamento da pandemia, 

comprometidas, acima de tudo, com a vida do cidadão; 

CONSIDERANDO a Deliberação n°71, de 25 de agosto de 2020, a alertar que mesmo com todos os 

cuidados de prevenção, é importante que a escola esteja preparada para possíveis surtos de COVID-19; 
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CONSIDERANDO as posições do Conselho Municipal da Educação e do Comitê de Prevenção e 

Enfrentamento da COVID-19 a deliberarem contrariamente ao retorno das aulas e atividades escolares 

presenciais nesse momento; 

CONSIDERANDO, ainda, que de maneira unânime os municípios integrantes do Consorcio 

Intermunicipal AMVAPA manifestaram expressamente a intenção de postergar o retomo das atividades 

presenciais nas escolas situadas em seus territórios. 

DECRETA:  

Art.  1° Com suporte na sua competência para legislar sobre saúde pública local  (art.  23, inc. II e  art.  

30, inc. I da Constituição Federal), a suspensão das aulas e atividades escolares presenciais nos 

estabelecimentos da rede pública, municipal e estadual, e privada até o dia 31 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. 0 disposto no caput se aplica a aulas e atividades presenciais desenvolvidas 

no âmbito de programas socioculturais oferecidos por qualquer dos entes da federação.  

Art.  2°. A disposição deste Decreto será objeto de fiscalização pelas autoridades do Departamento 

da Saúde, a sujeitar civil, administrativa e penalmente, todo aquele que direta ou indiretamente 

promover o seu descurnprimento.  

Art.  3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a revogar expressamente o Decreto 

n° 367, de 15 de setembro de 2020. 

José  Gu 'berme G mes  

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIVERSUL 

Publicada e registrada nessa Prefeitura na data supra, Fernando  Mat-pi Moreno, Diretor de 

Administração. 
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