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Prefeitura de 
PARNAMIRIM

NOSSO POVO CADA VEZ MAIS FORTE 

DECRETO N° 50, DE 31 DE MAIO DE 2021. 

EMENTA: Prorroga as medidas de regulamentação 
das atividades educacionais públicas no åmbito do 
municipio de Parnamirim/PE, alterando as exigênias 
para a rede privada, em mitigação de riscos de 
contágio decorente do Coronavirus (COVID-19), 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 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 

CONSIDERANDO a aproximação do término da vigência do Decreto Municipal 
n° 42, de 12 de maio de 2021; 

CONSIDERANDO O já mencionado Parecer Técnico acerca da volta às aulas 
presenciais no âmbito do município de Parnamirim/PE, emitido pela Vigilância Sanitária 
local; 

CONSIDERANDO as particularidades locais, notadamente quanto ao alcance 
territorial do município de Parnamirim/PE, ao quantitativo de servidores que compõem 
os quadros da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a grande onda de contágios
pelo novo coronavírus (COVID-19) em todo o país, o que elevou o número de casos e 
óbitos na região, causando colapso nos hospitais e levando à indisponibilidade de leitos 
de UT 

CONSIDERANDO o julgamento da ADI 6341pelo Supremo Tribunal Federal 
STF, ratificando a competência dos Entes Federativos para regulamentar medidas de 
isolamento social no âmbito de seus territórios, notadamente em respeito às 
peculiaridades de cada um destes; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação PGJ n° 28/2020, de lavra do 
Ministério Público Estadual, que tratou da competência legislativa suplementar
municipal em matéria de saúde, apenas para tornar mais restritivas as medidas 
concebidas pela Uniãoe pelo Estado de Pernambuco, desde que amparadas por 
embasamento técnico sanitário. 

DECRETA: 

Art. 1. Ficam prorrogados, até o dia 30 de junho de 2021, os efeitos do 
Decreto Municipal n° 42, de 12 de maio de 2021, no que tange às Redes de Ensino 
Estadual e Municipal 
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Parágrafo Único: A Rede Privada de ensino está autorizada a funcionar 
desde que atenda à todos os protocolos desenvolvidos pela vigilância sanitária 

municipal 

Art. 2. Revogam-se as disposições contrárias. 

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, em 31 de maio de 2021 

Ferdinando Lima-de Carvalho 
Prefeito 
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