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  DECRETO Nº 7777 DE 30 MARÇO DE 2020                            

 
 
“DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E 
PEDAGÓGICAS PARA FINS DE SEGURANÇA 
SANITÁRIA E DE CONTENÇÃO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19)”.  
 

  
 O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito 
Municipal de Paulínia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,  
 
 Considerando as medidas de segurança sanitária 
preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no 
Decreto Municipal de nº 7.773, de 19 de março de 2020; e 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 
de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da 
pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo; 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 
de março de 2020, que decreta a quarentena no Estado de São Paulo no contexto 
da pandemia do COVID-19; 
 
 Considerando o progressivo aumento do número de 
casos de suspeitos/confirmados de pessoas infectadas; 
 
 Considerando que o período de isolamento social 
deve ser mantido, como medida de prevenção e que não é possível se fazer uma 
previsão exata de retorno das aulas; 
 
 Considerando a necessidade de conter a 
propagação de infecção e transmissão local e de preservar a Saúde Pública; 
  
 
 D E C R E T A:  
 
  
 Art. 1º. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavirus (COVID-19), para fins de enfrentamento de emergência de saúde 
pública, em atendimento a estudo realizado pela Secretaria Municipal de Educação, 
adota as seguintes medidas específicas para proteção dos servidores e munícipes: 
 
 I – Alteração dos calendários escolares 
homologados, com a consequente antecipação do período de recesso de 13 a 
24/07/2020 para o período de 06 a 17/04/2020; 
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                         II – Manutenção da suspensão das aulas na rede 
pública de ensino, sem prejuízo da adoção de medidas adicionais e 

de mitigação a serem adotadas pela Administração; e 
 
 III – Manutenção da recomendação de suspensão 
das aulas da rede privada de ensino no Município, seguindo o mesmo cronograma 
da rede municipal de ensino. 
 
  Art. 2º. Após o período de antecipação do recesso 
escolar, nos termos do inciso I do artigo 1º, a Secretaria Municipal de Educação 
disponibilizará aos profissionais da educação plataforma digital hospedada no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Paulínia, para fins de garantir a continuidade 
das atividades pedagógicas oferecidas aos alunos da rede municipal de ensino. 
 
  Art. 3º. Ficam prorrogados os prazos de suspensão 
das medidas adotadas no Decreto Municipal nº 7.768/2020 até a data de 07 de abril 
de 2020. 
 
 Parágrafo único. A prorrogação do prazo no caput 
corresponde ao período de quarentena adotado no Decreto Municipal nº 7.774, de 
23 de março de 2020, sendo que os prazos de duração serão reavaliados 
periodicamente pelo Comitê, de acordo com as medidas técnicas e de saúde para 
fins de contenção da pandemia.  
 
  
 Art. 4º Este decreto entrará em vigor da data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
    
 Paulínia, 30 de março de 2020. 

 
 
 

 EDNILSON CAZELLATO 
          Prefeito Municipal 
 
  
 Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra. 
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