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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

 

GABINETE DO PREFEITO
 

DECRETO Nº 4.294 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de ensino superior e de ensino profissionalizante, no contexto
da pandemia de COVID-19 e dá providências correlatas”.

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, Inciso I;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 65.061/2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 65.140/2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presen-
ciais, no contexto da pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas;

CONSIDERANDO a constante necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e promover estudos e programações visando a retomada gradual e segura das atividades 
presenciais nas unidades de ensino superior e outras instituições de ensino localizadas neste município

DECRETA:

Art. 1º As instituições de ensino superior e de educação profissional estabelecidas neste município, poderão retomar as atividades presenciais para os cursos elencados nos 
Decretos Estadual nº 65.061/2020 e nº 65.140/2020, nas formas que especificam.

Art. 2º As aulas na Rede Pública Municipal de ensino seguirão contando com as atividades remotas, com os recursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Até o dia sete de outubro do corrente ano, independentemente de qualquer previsão estadual em sentido contrário, não serão permitidas atividades escolares presenciais 
nas unidades de ensino públicas, sejam municipais ou estaduais, ou particulares, exceto para os cursos descritos no Art.1º.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
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