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DECRETO Nº 1.720 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

  

“DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS AULAS 

NO ANO LETIVO DE 2021 NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE MIRACATU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”  

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 

45.191.331-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.475.338-27, residente domiciliado no Município de 

Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado, garantido constitucionalmente 

conforme preceitua o art. 205 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, em especial o artigo 7º; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB;  

CONSIDERANDO a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19 que decretou estado de calamidade 

pública em todo o território nacional; 

E POR FIM, CONSIDERANDO o Plano São Paulo, instituído através do Decreto Estadual nº. 64.994, de 

28 de maio de 2020, que prevê a retomada gradativa das atividades presenciais;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. As instituições regulares de ensino da rede municipal de educação básica ficam autorizadas a retomar 

as atividades escolares a partir do dia 08 de fevereiro, conforme seu calendário letivo. 

Parágrafo Único. As instituições públicas municipais de educação básica retornarão suas atividades escolares 

de forma remota, com material impresso a acompanhamento à distância. 

Art. 2º. Nos termos do Plano São Paulo para a retomada da educação, as instituições de ensino devem 

respeitar, na modalidade presencial e/ou híbrida, os seguintes limites de ocupação das salas de aula:  

I - Fases Vermelha e Laranja – 35% do total de alunos;  
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II - Fase Amarela- 75% do total de alunos;  

III- Fase Verde e Azul – 100% do total de alunos. 

Art. 3º. Durante as aulas realizadas na modalidade remota com material impresso e acompanhamento à 

distância, a rede municipal de ensino estará à disposição para atendimento presencial dos alunos que 

apresentarem dificuldades no aprendizado e ou no acesso aos meios virtuais. 

Art. 4º. Durante as fases laranja e vermelha do Plano São Paulo, o acompanhamento presencial dos alunos 

ficará a critério dos pais ou responsáveis legais, podendo optar pelo acompanhamento remoto.  

Parágrafo Único. A presença será computada a partir da participação do aluno nas atividades online e na 

devolutiva das atividades impressas nas Unidades Escolares em que o aluno estiver matriculado.  

Art. 5º. As instituições de ensino de que tratam este Decreto devem adotar cumulativamente o protocolo de 

retomada das aulas presenciais, geral e setorial específico da respectiva atividade. 

Parágrafo Único. Para fins de fiscalização, as instituições regulares de ensino da rede municipal de educação 

básica devem afixar em lugar visível e de fácil acesso a lista com nomes e quantidade máxima de alunos 

permitida, nos termos do art. 2º. 

Art. 6º. As medidas deste Decreto podem ser revistas a qualquer tempo.  

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Miracatu 18 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Superv. de Serv. Legislativo  

 
Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal no site www.miracatu.sp.gov.br 
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