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Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESAOPAULO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N' 70, DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação fase emergencial do Plano São Paulo, e dá outras
providências.

DARÃO PACHECO DE MORAIS, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais que Ihe são conferidas por lei, em especial o art. 72, VI, da Lei
Orgânica do Município de Vinhedo.

CONSIDERANDO que, por força do disposto no art. 23, inciso 11, da Constituição da
República, é de competência comum a todos os entes da Federação o cuidado com a saúde pública;

CONSIDERANDO a Lei Federal n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelecendo os princípios e díretrizes para a
saúde em nosso país, e que prevê em seu art. ] 5, inciso XX, que cabe a cada ente federado a atribuição de
"definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária";

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e !)rasileira, com a declaração
de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde OMS em 1 1 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n' 1 88, de 3 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus(201 9-nCoV);

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 Coronavírus(COVID-1 9);

CONSIDERANDO a expedição do Decreto Estadual n' 64.881, de 22 de março de
2020, que dispõe sobre a quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), assim como;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n' 65.502, de 05 de fevereiro de 2021 que
dispõe e estende a medida de quarentena até 07 de março de 2021 dc que trata o Decreto n' 64.88 1 , de 22
de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n' 73, de 20 de março de 2020 (declara
Estado de Calamidade Pública no Município de Vinhedo e define outras medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do SARS COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá outras providências e Decreto
Municipal n' 75, de 24 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n' 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe
sobre a medida de quarentena de que trata o Decreto no 64.88 1, de 22 de março de 2020, institui o Plano
São Paulo e das providências complementares; e,

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo setorizou as análises em
relação aos aspectos de evolução da Pandemia de COVID-19 na forma das Delegadas Regionais de
Saúde, da qual o Município de Vinhedo está compreendida na DRS-Vll -- Campinas, classificada
atualmente na "Fase Enlergencial" do "Plano São Paulo", durante a 25' classificação do Estado de São
Paulo anunciada pelo Governador do Estado em 1 1/03/202 1 em coletiva de imprensa.
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CONSIDERANDO, por fim, que em julho de 2020, quando dos primeiros meses de
restrições impostas pela pandemia, o Ministério Público obteve sentença favorável já transitada em
julgado na Anão Civil Pública n' 1001 194-83.2020.8.26.0659 que impôs ao Município de Vinhedo a
obrigação de seguir o Plano São Paulo, inclusive, para o Him de orientar, fiscalizar e executar as restrições
sanitárias estaduais, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

DECRETA

Art. 1" Fica prorrogada a "Fase Enlergencial" do Plano São Paulo, para enfrentamento
à pandemia do novo coronavírus, até o dia ll de abril de 2021 .

Art. 2' Mantêm-se as disposições contidas iio Decreto Municipal n' 058, de 12 de
março de 2021, a exceção do artigo 5', que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5' As redes públicas estaduais e redes particulares de ensino não reguladas,
assim entendidas aquelas não sujeitas à autorização de funcionamento ou avaliação de qualidade pelo
Município de Vinhedo, e demais redes particulares integrantes do sistema municipal de ensino, e, caso
optem pelo retorno das aulas e atividades presenciais, deverão cumprir no tocante à aplicação do "Plano
São Paulo", todas as restrições de capacidade e horário reduzido, bem como todos os protocolos
sanitários pertinentes à educação regulada, além de todas as normativas contidas e os parâmetros e
regulamentações de classificação epidemiológica constantes do Plano São Paulo, instituído no Decreto
Estadual n' 64.994, de 28.05.2020 e os termos Resolução SEDUC 61 , de 31 .8.2020."

Art. 3' As instituições de ensino privadas que optarem pelo retorno das aulas e
atividades presenciais e vierem a descumprir quaisquer das restrições de capacidade, horário reduzido ou
demais protocolos sanitários constantes das normativas estaduais citadas no artigo 2' (nova redução do
art. 5' do Decreto Municipal n' 058, de 12 de março de 2021), estarão passíveis de sanções
administrativas cabíveis pelo Município de Vinhedo, como lavratura de notificação, multas pecuniárias e
até mesmo a suspensão e cassação do alvará e licença de funcionamento do estabelecimento, com sua
consequente interdição, e demais dominações legais.

Art. 4' A fiscalização do fiel cumprimento das disposições traçadas neste Decreto
ficará a cargo, conjunto ou separadamente, da Secretaria Municipal de Educação, vigilância sanitária
municipal, fiscais de posturas, fiscais de tributos, fiscais de trânsito, PROCON, além das forças de
segurança através da Guarda Municipal.

Art. 5' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus ef'eitos a
partir do dia 31 de março de 2021 .

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e
Ulll
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DARIOPACHECODEMORAIS
Prefeito Mtmicipal

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra

APA'ÍÍllgDO GADiOU
Diretor do Departamento de Expediente
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ERRATA

DECRETO N' 070, DE 30 DE MARÇO DE 2021

O Decreto n.' 070, de 30 de março de 2021 , que dispõe sobre a prorrogação da fase emergencial do Piano
São Paulo, e dá outras providências, publicado na edição n.' 564, de t de abril de 2021, do Boletim
Municipal, página 03 tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção:

Onde se lê

Art. 2" - (...)

Art. 5' - As redes públicas estaduais e redes particulares de ensino não
reguladas, assim entendidas aquelas não sujeitas à autorização de funcionamento ou avaliação de
qualidade pelo Município de Vinhedo, e demais redes particulares integrantes do sistema municipal de
ensino, e, caso optem pelo retorno das aulas e atividades presenciaís, deverão cumprir no tocante à
aplicação do "Plano São Paulo", todas as restrições de capacidade e horário reduzido, bem como todos os
protocolos sanitários pertinentes à educação regulada, além de todas as normativas contidas e os
parâmetros e regulamentações de classificação epidemiológica constantes do Plano São Paulo, instituído
no Decreto Estadual n.' 64.994, de 28.05.2020 e os tempos Resolução SEDUC 6 1 , de 3 1 .8.2020.

Leia-se
Art. 2" - (...)

Art. 5' - As redes públicas estaduais e redes particulares de ensino não
reguladas, assim entendidas aquelas não sujeitas à autorização de funcionamento ou avaliação de
qualidade pelo Município de Vinhedo, e demais redes particular-es integrantes do sistema municipal de
ensino, e, caso optem pelo retorno das aulas e atividades presenciais, deverão cumprir no tocante à
aplicação do "Plano São Paulo". todas as restrições de capacidade e horário reduzido, bem como todos os
protocolos sanitários pertinentes à educação regulada, além de todas as normativas contidas e os
parâmetros e regulamentações de classificação epidemiológica constantes do Plano São Paulo, instituído
no Decreto Estadual n.' 64.994, de 28.05.2020 e os termos Resolução SEDUC 1 1, de 26.01.2021.

DARIOPACHECODEMORAIS
Prefeito Municipal


