
GOVERNO MUNICIPAL 

 

Data Ato Assunto 

23/03/2020 
Decreto Municipal 

59.298 
Suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 

08/05/2020 
Decreto Municipal 

59.405 
Prorroga o prazo antes previsto, suspendendo o atendimento presencial ao público em estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviço até 31/05  

29/05/2020 
Decreto Municipal 

59.473 
Estabelece normas para o funcionamento de estabelecimentos de comércio e de serviços localizados na 
Cidade de São Paulo 

15/09/2020 
SMDHC/CMDCA/S

P Nº 73 
Recomenda que na cidade de São Paulo, em atividades públicas e privadas, sejam garantidas de proteção a 
saúde de todas as crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19 

17/09/2020 
Decreto Municipal 

59.774 
Regulamenta as atividades de educação durante a pandemia do coronavírus na Cidade de São Paulo. 

25/09/2020 
Instrução 

Normativa SME 33 
Dispõe sobre atividades expressas no art. 1º do Decreto nº 59.774, de 2020, para atendimento nas Unidades 
Educacionais da Rede Direta, Parceira e Particular. 

23/10/2020 
Decreto Municipal 

59.860 
Dispõe sobre a retomada das aulas presenciais dos alunos do Ensino Médio a partir do dia 3 de novembro de 
2020 

26/10/2020 
Decreto Municipal 

59.870 
Dispõe sobre a reabertura dos parques municipais 

01/12/2020 
Decreto Municipal 

59.936  
(Catálogo de Legislação Municipal (prefeitura.sp.gov.br) - Dispõe sobre o limite de horário e a capacidade de 
lotação dos estabelecimentos de comércio e serviços localizados na Cidade de São Paulo. 

27/01/2021 
Decreto Municipal 

nº 60.058 

Regulamenta a retomada das atividades presenciais dos estabelecimentos de ensino na Cidade de São Paulo, 
nas condições que especifica. 
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12/03/2021 

Decreto da 
Prefeitura 

Municipal de São 
Paulo 

Nº 60.118 

Dispõe sobre a adoção de providências objetivando mitigar a propagação da COVID-19 e o reforço das 
medidas de isolamento social, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 65.563, de 11 de março de 2021. 
Clique aqui para acessar. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/261422/decreto-31-05
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/261422/decreto-31-05
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59936-de-1-de-dezembro-de-2020
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59936-de-1-de-dezembro-de-2020
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59936-de-1-de-dezembro-de-2020
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fjaneiro%2f28%2fpag_0001_cd110a43d522930c71c66ba6ce6f4f35.pdf&pagina=1&data=28/01/2021&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-60118-de-12-de-marco-de-2021


31/03/2021 

Instrução 
Normativa  nº 

8  da Prefeitura de 
São Paulo 

Autoriza a retomada das aulas presenciais em todas as escolas, públicas e privadas, desde que não ocorra a 
prorrogação da fase emergencial do Plano SP. Clique aqui para acessar. 

 

LEGENDA: 

  
SMDHC = Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania 
CMDCA = Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
SME = Secretaria Municipal de Educação 
 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=424235680783d95e3f36f08e7fdffdc2&PalavraChave=Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa

