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DECRETO MUNICIPAL N° 31, de 15 de maio de 2020.
EMENTA: Antecipa o recesso escolar da rede municipal de
ensino, em face da pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19),
e da outras providencias.

A PREFEITA DO IVIUNIcipIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso

de suas atribuig6es legais, e;

CONSIDERANDO que a nosso pats se encontra atravessando por forte crise decorrente do
Novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Minist6rio da Sadde, seja atrav6s da
Portaria N.° 188, de 03/02/2020, que declarou emergencia em Sadde Pdblica de
importancia nacional em decorrencia da infeceao humana pelo Novo Coronavirus (2019ncov), seja por meio da Portaria N.° 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o territ6rio
nacional, o estado de transmissao comunitaria do coronavirus (COVID-19), essa doenpe

tern se alastrado com grande potencialidade perante a populaeao de todas as cidades
brasileiras, dada a facilidade de sua transmissao, tendo como principal medida de
preveneao a pratica do isolamento social, conforme orientado pelo pr6prio Ministerio da
Sadde, atrav6s da Portaria N.a 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO que pelo fato de nos encontramos em estagio de infeceao comunitaria,
conforme reconhecido pelo Ministerio da Sadde, atraves de sua Portaria N.a 454, de
20/03/2020, este ente municipal tern adotado medidas restritivas para garantir o isolamento
social e assim con{er a propagagao da doenga, de modo que a rede de sadde pdblica nao
entre em colapso, a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.°s.10,11,12,
13,14,16,18 e 23, 25, 26, 29 e 30/2020;

CONSIDERANDO que o Secretario Estadual de Educagao ; Esportes do Estado de
Pernambuco, atraves da Portaria SEE n° 1681 de 13 de maio de 2020, antecipou o recesso
escx)lar da rede estadual de ensino. para o Derfodo de 15/05/2020 a 29/05/2020:
DECRETA:

Art. 1°. Fica antecipado o recesso escolar inicialmente previsto para ocorrer
entre os dias 13 a 27 de Julho de 2020, para o periodo de 18/05/2020 a 02/06/2020.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

cNpjrmF no 24.3oi .475/oooi ng6

Av. 03 de Maio, n° 276 -Centro -Santa Cruz/PE -CEP 56215-000
Fones: (87) 3874 -8134 / 3874 -8175 / 3874-8156

E-mail: DmscDe@hotmail,com Website: www.santacruz,pe.cov.br

