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Compromissú do todor for arnor à n0§sa gents

DECRETO No 22 de 2020 de í4 de abrit de 2020

bn
EMENTA: Dispôe sobre
antecipaçâo do recesso escolar
do município de Cupira diante
do enfrentamento de
emergência de saúde pública
decorente do Coronavirus.

o PREFEITO Do MUNIcíPlo DE cuPtRA, Estado de pernambuco, o sr.
JOSÉ MARIA LEtrE DE niACÊDO, no uso de suas atribuições tegais;

CONSIDERANDO o aumento do número de casos
decorrentes do coronavirus no Estado de pernambuco;

a Recomendação Administrativa
Público do Estado de pernambuco;

CONSIDERANDO as novas recomendaçÕes do Ministério
Ministério da de Saúde do Estado de
sobre proced do Conronavirus;

no 48810 de 16 de março de

aulas nas
onde estabeleceu a suspensão

18 de março de 2020,
de todo o Estado a partir do dia

de enfrentamento ao
necessidade de intensificar as medidas

sanitárias do país, afim de se
as recomendaçÕes das autoridades

coletivos, para mitigar a d
ução do fluxo de pessoas em espaÇos

na cidade;

a necessidade de regulamentar a
base na l-ei de Diretrizes e Base da

CER-TIDAÜ
Uertifico que foi publicarjci err,

CPF;
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- LDBN em artigos 23 e 24
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DECRETA:

Art. ío - Fica a secretária de Educação responsáver porbaixar Portaria, se necessárío, para estabelecer e orientar procedimentos para areorganizaçâo do cumprimento do calendário escolar do ano de 2020 da RedeMunicipal de Educação em razáo das medidas para enfrentamento do novoCoronavírus - COV|Dlg.

Art. 20 - Fica antecipado o período do recesso escorar,fixando o período de 15 a 30 de abrir de zozodo referido recesso.

Art. 30 - Este decreto entra em vigor na data de suapublicação.

REGI§TRE.SE, PUBLIQUE€E E CUMPRA.SE.

DO PREFETTO em i4 de abrit de 2020.
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