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DECRETO Ng ü05 üE üI. DE FEVEREIRO DE 2022.

- Dispõe êcerca da data do retorno das

auias p:'eseneiais iiü êmbito do

Município de Terezinha da exÍgência de
passapürte vaeinal para a ingresso dos

a lunos nos estabelecimentos escolares.

O EXMO. 5R. PREFEITÜ DO MUNICíPIÜ DE TEREZ'NHÀ, NC USO dAS

'-4--ta---:-:-- -.,-- !
dLí ruurçuu5 que ihe são c*nfei-idas peia Lei Orgãnica iviunicipai,

CON§IDERANDO o dispasto no Decreta Estadr..lai nq 52.ü50, de 23 de

dez*mbro de 7*21, que mantém a Ceclaraçã* de situaçãa a;':cri'nal

caracterízada csmo estado de calamidade pública no âmbíto do Estado de

P*rnambucc, h*mclogadc pe ia Âssembleia Legislativa poí meic do Decreto

Legíslativo ns 2G5, de 29 de dezembro de 2023-, enr virtude da emergência

de saúde púbiica de importância internaeional deeorrente da eoronavírus;

CON§IDERANDO a scbrecarga no sisterna de saúde decorrente do avanÇo

da variante Ômicron nü Estado de Pernambuco, *irr associaçãa àt

díssemínaçâa do vírus da lnfluenza A {H3N2};

CüNSIDERANDü a neeessidade de adotar, temporariarnente, medidas

adicionais de refoi'ço à seguranÇã sãiiitaria, voltacas a protegei'a população

pretente em ii:eais de pr-rtencia! cc,.itanrinaçàa;

CONSIDERÂNDO por fím, a necessidade de rnanter o processo de retorno
das aulas pi'esencíais, cüíE máxin'la sÊguíanÇa, bem con'iü manter o
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arrrblente escclar apto para a convivêi':cia d* alunos, prafessores e todos os

^---Ei--i^^^i- Á^ ^Á,.^- -= ^i',i ii; iJ)I{,JÍ icii.i iid úutJLciVciu/

uL1Éãt!- E r-1.

Ârt. ls - Fiea eieterminado o ü7 de ífiarÇo de 2ü22 parã o iníeio das aulas

presenríais nú âr:ribito do fu'lurrícípi* de Terezi*ha, cümpíÊÊÍ-ididos üs

estabelecimentos de ensino municípais, estaduaís e partículares.

Êrt. Vs - A Seeretaria Munieipal de Educação nü âmbito de sua§

ecmpetêrreias paderá por rr-ieir de instruçãc normativa realizar ü
procedimento de readequação dos dias letívos e organízação para garantia

do cumprirnentc dos Jias ietívos.

Art. 3s - Será obrigatória a apresentação de passaparte vacinal para os

alunas que estivereffi completada o períoda vieinai de aeordo eüm as faixas

etárias estabelecídas no cronogrãí-íia de imunízaçãa, para fins de ingressc
^*. +^l^^ ^-,.^i-J- -l--^ ^^^^!^--..-E-i i i LLrUd) cl5 iii iiUciUe) tr}Lúicii tr5.

Ârt. 4.e - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,

rev*gadas as dispcsições em ca*trári+.

Gabinete do Prefeito de Terezinha, em 03. de tevereiro de 2ü?2

MATHEU§ EM DE BARROS EAIÃDO
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