
 

  
Praça 11 de Novembro, 88, Centro - Condado / PE | CEP 55940-000 | CNPJ 10.150.068/0001-00 

Fone: (81) 3642 1031    gabinete.pmc.pe@gmail.com    comunicacao@condado.pe.gov.br     www.condado.pe.gov.br 

 

DECRETO Nº 004/2022 

 

 
EMENTA: SUSPENDE O INÍCIO DAS 
AULAS PRESENCIAS NO MUNICÍPIO DE 
CONDADO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDADO, Estado de Pernambuco, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, pela Constituição do Estado e pela Constituição Federal, e: 

 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341, emitiu o entendimento de 

que a competência para adotar medidas de combate a pandemia 

de Covid-19 era comum a União, Estados e Municípios. 

 

Considerando a variante OMICRON circulante de forma forte e 

comunitária em Pernambuco;  

 

Considerando que os dados epidemiológicos no Município de 

Condado apontam para uma aceleração da contaminação na 

população;  

 

Considerando que neste mesmo cenário epidemiológico há 

circulação da H3N2;  

 

Considerando que a vacinação em crianças, notadamente aquelas 

de 05 a 11 anos, foi iniciada recentemente e os números ainda não 

são expressivos; 

 

Considerando que na rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado 

de Pernambuco determinou a volta das aulas presenciais à partir de 

03.02.2021. 

 

Considerando que a volta as aulas presenciais da rede municipal de 

ensino de Condado estavam programadas para acontecer em 

07.02.2022. 

 

Considerando, nesse desiderato, que os Prefeitos poderão adotar 

medidas mais restritivas que as medidas estaduais para combater a 

covid-19. 
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DECRETA  

 

Art. 1º. Ficam  suspensas o início das aulas presenciais no Município de 

Condado até 21 de fevereiro de 2022.  

 

Parágrafo único - O prazo acima previsto poderá ser suspenso ou 

prorrogado de acordo com o cenário epidemiológico e as 

orientações das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.  

 

Art. 2º. Nesse período, as aulas irão acontecer na forma remota, de 

acordo com regulamentação da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se às disposições em contrário. 

                        

   Registre-se  

  Publique-se 

                      Cumpra-se 

  

                        Gabinete do Prefeito, 31 janeiro de 2022. 

  

  

  

Antônio Cassiano da Silva 

Prefeito 

 

 
 


