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PARNAMIRIM 

NOSSO POVO CADA VEZ MAIS FORTE 

DECRETON° 020, DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

EMENTA: Estabelece novas 

a atividades 

EMENTA: Estabelece novas medidas restritivas em 

medidas restritivas em 

e economicas, da sociaisrelação
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, e dá 

outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ESTADO DE 

PERNAMBUCO, FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, no uso das atribuições legais 

que Ihe são coníeridas pela Lei Orgânica Municipal e, 

CONSIDERANDO o crescente número de infectados do Coronavirus

(COVID-19), que estão ocupando os leitos de UTI da estrutura hospitalar situada no 

âmbito regional; 

CONSIDERANDO o disposto Decreto Estadual n° 50.433/21,no 

estabelecendo medidas restritivas em todo território do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regramentos próprios para 
a realidade local e funcionamento da administração pública municipal direita e indireta;

CONSIDERANDO a necessidade de determinar o cumprimento das 

normas vigentes; 

DECRE TA 

CAPÍTUL01
DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO

Art. 1° Fica determinando aos órgãos da Administração Pública Municipal a 

devida fiscalização para o fiel cumprimento do disposto no Decreto Estadual n° 

50.433/21.

Parágrafo único: O descumprimento do disposto neste Decreto poderá 

acarretar responsabilização dos infratores, nos termos previstos nos artigos 268 e 330 

do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave, sem prejuízo de 

aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n° 6.437/77, ou instrumento legal 

que venha a cominar sanção mais específica, além da responsabilidade civil e/ou penal 
cabiveis.

CAPÍTULO l 
DO FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Art. 2° O horário de expediente nos prédios públicos da Administração 
Pública Municipal será das 08:00h às 12:00h.
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Art. 30 Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da 
Administração Municipal de Parnamirim/PE, salvo para atender assuntos de 

excepcional interesse público. 

Art. 4 Cada Secretário Municipal, Adjuntos e Diretores adotará medidas 
necessárias junto às repartições à que são vinculados com o propósito de garantir a 
adoção das medidas necessárias à não propagação do novo coronavirus, buscando 

resguardar os servidores e o público eventualmente atendido. 

Art. 5° A ocupação das repartiçöes públicas para fins de atendimentoda 
população será reduzido à 50% (cinquenta por cento) da capacidade de ocupação, 
devendo ser observadas as regras de distanciamento. 

Art. 6 - As escolas públicas ou privadas situadas no perimetro urtbano do 
Municipio de Pamamirim/PE funcionarão mediante a adoção de expediente interno, 
unicamente com o propósito de planejamento e produção de material didático,
garantindo a realização das aulas remotas e o cumprimento do calendário escolar. 

Art. 70 Os servidores com idade superior a 60 anos, ou que possuam 
atestado referendado pela Junta Médica que serve à Edilidade, comprovando serem 
acometidos por doença crônica que implique em maior risco de letalidade pela 
contração da COVID-19, assim como as gestantes, poderão exercer suas funções em 
sistema home offce, atendendo às determinações da Chefia imediata 

Art. 8 Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SEe CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeitó, em dé março de 2021. 

FERDINANDO LIMA DE CARVALHO 

Preteito 
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