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Diário Oficial
DECRETO Nº 21.435 DE 09 DE ABRIL DE 2021.

Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, que “Declara situa-
ção de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município 
de Campinas, e defi ne outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus (COVID-19)” e o Decreto nº 21.382, de 12 
março de 2021 que “Dispõe sobre a Fase Emergencial do Plano São Paulo 
no Município de Campinas, e defi ne outras medidas para o enfrentamento 

da pandemia do Coronavírus (COVID-19)”.
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e

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

Considerando a Lei Federal nº 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 diretrizes para a saúde em nosso país, e que prevê em seu art. 15, inciso 
XX, que cabe a cada ente federado a atribuição de “defi nir as instâncias e mecanismos 
de controle e fi scalização inerentes ao poder de polícia sanitária”;

Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira, com a declaração de 
situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março 
de 2020;

Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-
gência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infec-
ção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a expedição do Decreto nº 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);

Considerando os Decretos nº 20.774, de 28 de março de 2020 e nº 20.782, de 21 de 
março de 2020, que respectivamente declaram estado de emergência e de calamida-
de pública, estabelecendo regime quarentena no Município de Campinas, e defi nem 
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (CO-
VID-19);

Considerando que os órgãos técnicos sanitários - municipal e estadual - também têm 
como objetivo promover o retorno gradual às atividades laborais e sociais com segu-
rança, utilizando medidas de saúde pública, proporcionais e restritas aos riscos em 
cada fase da pandemia;

Considerando o Decreto Estadual nº 65.529, de 19 de fevereiro de 2021, que altera o 
anexo III do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020; e

Considerando o anúncio do Governo do Estado de São Paulo na coletiva de imprensa 
realizada no dia 09 de abril de 2021, noticiando o avanço do Município para a Fase 
Vermelha a partir de 12 de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º  Ficam alterados os incisos XVII, XVIII, XX, XXI e o § 3º do art. 3º do Decreto 
nº 20.782, de 21 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º……….

………………….

XVII – comércio de insumos para ofi cinas mecânicas;

XVIII – atividades de comércio de bens e serviços automotivos, incluídas aquelas de 
higiene, lavagem, estacionamento, locação e comercialização de veículos;

………………….

XX – serviços de entrega (delivery) até o limite de horário regular do estabelecimento 
e retirada (drive thru) até as 20h00 de qualquer atividade comercial ou de prestação de 
serviços, vedado o atendimento do consumidor no interior do estabelecimento;

XXI – estabelecimentos comerciais de assistência técnica de produtos eletroeletrô-
nicos;

………………….

§ 3º Bares, lanchonetes, padarias e restaurantes localizados no interior de postos de 
combustíveis e derivados devem atender exclusivamente mediante serviços de entrega 
(delivery) e retirada (drive thru), vedado o atendimento do consumidor no interior do 
estabelecimento, bem como o consumo no interior do posto de combustíveis, encer-
radas as atividades de retirada (drive thru) às 20h00 e o serviço de entrega (delivery), 
até o limite de horário regular do estabelecimento.” (NR)

Art. 2º  Fica alterado o caput e o § 4º do art. 3ºC do Decreto nº 20.782, de 21 de março 
de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“3ºC. Ficam as atividades religiosas autorizadas desde que o Município esteja alocado 
na Fase Laranja ou menos gravosa do Plano São Paulo, devendo ser mantido o distan-
ciamento mínimo de um metro e meio entre os frequentadores durante todo o tempo de 
permanência no local, seguindo-se estritamente as regras para obtenção do certifi cado 
de estabelecimento responsável, disponível no https://covid-19.campinas.sp.gov.br/, e 
as demais regras sanitárias pertinentes.
………………….

§ 4º Durante a permanência do Município na Fase Laranja do Plano São Paulo, as 
atividades deste artigo devem obedecer o horário de funcionamento reduzido até 8 
(oito) horas diárias, entre as 06h00 e 20h00 do mesmo dia, devendo respeitar ainda a 
capacidade de atendimento de 30% (trinta por cento) do local.” (NR)

Art. 3º Fica acrescido o art. 1ºA ao Decreto nº 21.382, de 12 de março de 2021, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1ºA. Enquanto perdurar a Fase Vermelha do Plano São Paulo, deverão ser ob-
servadas, conjuntamente, as disposições deste Decreto e do Decreto nº 20.782, de 21 
de março de 2020.” (NR)

Art. 4º Fica alterado o art. 3º do Decreto nº 21.382, de 12 de março de 2021, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica suspenso o inciso XXII do art. 3º do Decreto nº 20.782, de 21 de março 
de 2020.” (NR)

Art. 5º Fica alterado o caput do art. 8ºD do Decreto nº 21.382, de 12 de março de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8ºD. Fica determinado o toque de recolher de pessoas e veículos em vias pú-
blicas, das 20h01 às 4h59, exclusivamente durante a permanência do Município nas 
Fases Emergencial e Vermelha do Plano São Paulo.” (NR)

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os §§ 2º e 5º do 
art. 3º C do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, o art. 8º, o § 4º do art. 8º D e 
o art. 10 do Decreto nº 21.382, de 12 de março de 2021.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor no dia 12 de abril de 2021.
Campinas, 09 de abril de 2021.

  
DÁRIO SAADI

Prefeito Municipal
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Secretário Municipal de Governo
  

ADERVAL FERNANDES JUNIOR
Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 21.438 DE 09 DE ABRIL DE 2021.
Altera o Decreto nº 21.325, de 12 de fevereiro de 2021 que “disciplina a retomada das 
atividades escolares presenciais das instituições públicas e privadas do Município de 
Campinas, na forma que especifi ca”.

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,

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

Considerando a Lei Federal nº 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 
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funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelecendo 
os princípios e diretrizes para a saúde em nosso país, e que prevê em seu art. 15, inciso 
XX, que cabe a cada ente federado a atribuição de “defi nir as instâncias e mecanismos 
de controle e fi scalização inerentes ao poder de polícia sanitária”;
 
Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira, com a declaração de 
situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março 
de 2020;
 
Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emer-
gência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infec-
ção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
 
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
 
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre 
a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
institui o Plano São Paulo e dá  providências complementares;
 
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 CO-
VID-19, e dá outras providências;
 
Considerando o Decreto Estadual nº 65.597, de 27 de março de 2021, que acrescenta 
dispositivo ao Decreto 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, 
institui o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá 
providências correlatas; e
 
Considerando a Lei nº 12.501, de 13 de março de 2006, que institui o Sistema Muni-
cipal de Ensino de Campinas;
 
 
DECRETA:
 
Art. 1º Ficam alterados o caput e os §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto nº 21.325, de 12 
de fevereiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 1º Fica autorizada a retomada das atividades presenciais, inclusive na modali-
dade de Educação Especial, a partir de 26 de abril de 2021, nas seguintes unidades 
escolares que integram o Sistema Municipal de Ensino de Campinas:
.................
 
§ 1º As atividades presenciais estão condicionadas à limitação de capacidade:
 
I - de 35% do número de alunos matriculados durante a permanência do Município na 
Fase Vermelha e Laranja do Plano São Paulo;
 
II - de 50% do número de alunos matriculados durante a permanência do Município na 
Fase Amarela do Plano São Paulo.
 
§ 2º As atividades presenciais dos Agrupamentos I, II e III dos Centros de Educação 
Infantil – CEIs, serão retomadas a partir de 03 de maio de 2021.” (NR)
 
Art. 2º Fica alterado o art. 2º do Decreto nº 21.325, de 12 de fevereiro de 2021, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 2º As atividades presenciais nas unidades de educação infantil, ensino fundamen-
tal e ensino médio das Redes Estadual e Particular de Ensino poderão ser retomadas a 
partir de 19 de abril de 2021, seguindo os critérios do Decreto Estadual 64.384/2020:”
 
Parágrafo único. A capacidade de alunos permitida para aulas presenciais em cada 
fase do Plano SP nos estabelecimentos de ensino está condicionada à existência de 
estrutura física que garanta o distanciamento interpessoal nos diferentes ambientes 
e a manutenção da execução dos protocolos sanitários nos estabelecimentos.” (NR)
 
Art. 3º Fica alterado o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 21.325, de 12 de feve-
reiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“At. 3º……
 
Parágrafo único. Os cursos técnicos e superiores na área da saúde, de medicina, farmá-
cia, fi sioterapia, enfermagem, fonoaudiologia, odontologia, terapia ocupacional, nutri-
ção, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina fi cam autorizados a funcionar 
com a presença de 100% (cem por cento) dos alunos matriculados, em qualquer Fase 
do Plano São Paulo.” (NR)

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o inciso I e o § 3º 
do art. 1º e o art. 5ºA do Decreto nº 21.325, de 12 de fevereiro de 2021.
 

Campinas, 09 de abril de 2021.
 

 DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal
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MICHEL ABRÃO FERREIRA
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