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DECRETO  N° 6.126,  DE  26  DE  MAIO   DE  2021. 

“Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades 

presenciais na rede pública municipal, dos alunos do 

Ensino Fundamental e sua manutenção nas escolas 

estaduais e da rede privada, instaladas no âmbito do 

Município, com as correlatas providências”. 

 

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de 

Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que 

adotou a quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do art. 2º 

da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 61, de 03 de setembro de 2020 do Conselho 

Nacional de Saúde; 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que 

estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de 

ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que 

dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia 

de COVID-19, instituindo o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para 

COVID-19; 

CONSIDERANDO a Deliberação CEE 196/2021, do Conselho Estadual de Educação, 

que fixa normas para a retomada tanto das atividades presenciais, quanto das por 

meio remoto e para a organização dos calendários escolares para o ano letivo de 2021, 

no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 

D E C R E T A: 
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ARTIGO 1º - As aulas presenciais na rede municipal, dos alunos do Ensino 

Fundamental, no âmbito do Município da Estância Turística de Tremembé, deverão ser 

retomadas a partir de 31 de maio de 2021. 

§ 1º - As aulas presenciais dos alunos do Ensino Infantil continuam suspensas, 

até determinação em contrário, por ato do Poder Executivo Municipal. 

§ 2º - A Secretaria Municipal de Educação deverá adotar integralmente os 

protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano São Paulo e validados pelo Centro de 

Contingência do Coronavírus, no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, assim 

como seguir as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. 

ARTIGO 2º - Mantém-se autorizado o funcionamento de escolas estaduais e 

da rede privada, as quais deverão adotar integralmente os protocolos sanitários 

estabelecidos pelo Plano São Paulo e validados pelo Centro de Contingência do 

Coronavírus, no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, bem como as 

determinações e/ou orientações da Secretaria Municipal e Estadual de Educação, no 

que for cabível. 

ARTIGO 3º - As aulas e demais atividades presenciais nas unidades de 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio instaladas no âmbito do 

Município da Estância Turística de Tremembé, deverão respeitar as fases constantes no 

Plano São Paulo, nos termos dos artigos 3º e 5º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 

de maio de 2020:  

I - na fase vermelha ou laranja, a presença deverá limitar-se a até 35% do 

número de alunos matriculados; 

II - na fase amarela, a presença deverá limitar-se a até 70% do número de 

alunos matriculados; 

III - na fase verde será admitida a presença de até 100% do número de 

alunos matriculados. 

ARTIGO 4º - A presença dos alunos nas atividades escolares não será 

obrigatória nas fases vermelha, laranja e amarela do Plano São Paulo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - os alunos incluídos em grupos de risco poderão, 

mediante atestado médico, que deverá ser apresentado à secretaria escolar da 

respectiva instituição de ensino, realizar seu processo de ensino/aprendizagem 

exclusivamente por meios remotos. 

ARTIGO 5º - Enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo 

Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, fica vedada a realização de 

atividades que ocasionem aglomeração nas instituições de ensino localizadas no 

âmbito do Município da Estância Turística de Tremembé. 

ARTIGO 6º - Este Decreto vigorará a partir da data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 

6.050, de 29 de janeiro de 2021. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 26 de maio de 2021. 

 

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO 

Prefeito Municipal 

 

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Tremembé, em 26 de maio de 2021. 

 

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA  

Coordenadora dos Serviços da Secretaria 


