
DECRETO Nº 1.527/2021, DE 05 MARÇO DE 2021. 

 

Altera o Decreto Municipal nº 1.524/2021, para prorrogar medidas 

de enfrentamento da emergência de saúde pública – Covid-19. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 

são conferidas pelo artigo 78, da Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO: 

 

- a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, 

em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19); 

 

- a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março de 2020, que declara em todo o território nacional, o 

estado de transmissão comunitária do COVID-19; 

 

- o Decreto nº 1.290, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

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

(COVID-19); 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 5º do Decreto Municipal nº 1.524/2021, passa vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º As aulas das redes de ensino municipal e estadual, no período compreendido entre os dias 

01º e 12 de março de 2021, deverão ocorrer de modo exclusivamente remoto, sendo vedadas 

quaisquer atividades presenciais.” 

 

 Art. 2º O art. 8º do Decreto Municipal nº 1.524/2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos até 12 de março de 

2021.”  

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 
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