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“Dispõe sobre a suspensão das aulas nas 

Escolas Municipais em função da disseminação do vírus 
INFLUENZA A (H1N1)”. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais  nos termos da Lei Orgânica do 
Município,  
 

CONSIDERANDO, que a presença do vírus Influenza - A (H1N1) já está 
confirmada em nossa Região e que existem casos suspeitos no Município de São 
Sebastião; 
 

CONSIDERANDO, o alto grau de transmissibilidade do vírus Influenza - A 
(H1N1); 
 

CONSIDERANDO, a proximidade com outros municípios, com casos já 
confirmados; 
 

CONSIDERANDO, que a aglomeração de pessoas é uma das principais 
causas de disseminação do vírus; 
 

CONSIDERANDO, que compete ao Município zelar pela saúde, segurança 
e assistência pública, bem como tomar medidas que controlem a propagação de 
doenças transmissíveis; 
 

CONSIDERANDO, o clima na região neste período e o estado 
meteorológico da atmosfera, propício para esta disseminação e para incidência de 
doenças respiratórias; 
 

CONSIDERANDO, a necessidade de maior proteção às crianças, diante do 
atual quadro epidemiológico da pandemia;  
 

CONSIDERANDO, a possibilidade de desaceleração da transmissão da 
doença, a partir do início do mês de Agosto próximo, conforme estimativas e 
observações do Ministério da Saúde; 
 

CONSIDERANDO, o retorno das crianças, muitas procedentes de viagens 
intermunicipais, interestaduais e internacionais, com possibilidade real de estarem 
portando o vírus - A (H1N1), cujo período máximo de incubação se cumprirá dentro de 
10 (dez) dias; 
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CONSIDERANDO, que dentro de 15 dias haverá possibilidade de 

aquecimento da temperatura, fator que contribuirá para redução da transmissão do 
vírus, na população em geral e, principalmente, entre as crianças; 
 

E visando prevenir a disseminação do referido vírus nas escolas municipais,  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
 

Artigo 1° - SUSPENDER as aulas em todas as instituições de ensino 
municipais ( Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano, pelo prazo de 10 
(dez) dias, contados a partir da publicação deste Decreto. 
 

Parágrafo Único – Cabe à Direção das Unidades Escolares, com supervisão 
e acompanhamento da Secretaria da Educação, planejar a reposição dos 
dias letivos, de forma a atender o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (9394/96); 

 
Artigo 2° - A Secretaria da Saúde do Município de São Sebastião ficará 

encarregada de fornecer esclarecimentos à população pelo telefone 3892.1744 e na 
Rede de Assistência à Saúde; 
 

Artigo 3º - A Assessoria de Comunicação do Município de São Sebastião 
ficará encarregada da publicação de anúncios de esclarecimentos e recomendações nos 
principais meios de comunicação, reproduzindo as informações sobre o vírus Influenza 
- A (H1N1). 
 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger, até sua expressa revogação. 
 

São Sebastião, 24 de julho de 2009. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra. 
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