
GOIANA
C A M A R A  M U N IC I P A L  DE

PROJETO DE LEI N° l)(l /2021

Reconhece os serviços educacionais, por 
meio da oferta de aulas presenciais em 
escolas públicas e privadas, como 
atividades essenciais para a população 
de Goiana -  Pernambuco e dá outras 
providências.

Art. Io Ficam reconhecidos os serviços e as atividades educacionais como 
atividades essenciais para a população do Município de Goiana, por meio da 
oferta de aulas presenciais desenvolvidas nas unidades educativas públicas e 
privadas localizadas no território do Município, inclusive aquelas de 
formação continuada.

§ I o O exercício das atividades presenciais não estará sujeito a suspensão ou 
interrupção, cabendo ao poder Executivo estabelecer restrições, com as 
normas sanitárias e os protocolos a serem seguidos, inclusive quanto à 
ocupação máxima dos estabelecimentos.

§ 2o As instituições de ensino deverão ofertar a possibilidade de educação à 
distância, cabendo aos pais ou responsáveis fazer a opção pela modalidade 
que melhor entenderem.

§ 3o A condição de essencialidade dos serviços educacionais definida no 
caput restringe-se ao contexto da pandemia da COVID-19 ou demais 
circunstâncias de calamidade pública.

Art. 2o As escolas ficam obrigadas a seguir todos os protocolos de saúde 
estabelecidos pela Vigilância Sanitária.

Art. 3o Fica o chefe do poder executivo municipal, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publicação desta lei, a regulamentar, por decreto, no 
que couber a presente lei.

Art. 4o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Goiana, 09 de Março de 2021.
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JUSTIFICATIVA

O vereador Mário do Peixe, integrante da bancada do PSL, com 
assento nesta Casa Legislativa, vem apresentar para deliberação plenária o 
presente Projeto de Lei que visa conferir maior segurança jurídica à 
Administração Pública para retomada das aulas presenciais, no contexto de 
pandemia da COVID-19, suspensas desde edição do Decreto Municipal N ° 
015/2021, que declarou a Situação de Emergência em Saúde Pública no 
Município de Goiana.

Diante disso, a propositura se toma relevante, pois é em caráter de 
urgência, logo as escolas são consideradas serviços essenciais. Ainda neste 
contexto, a reabertura das escolas devem adotar uma linha estratégica, 
podendo ser para a retomada das aulas, mas com medidas que garantam bons 
resultados e, principalmente, a realização de testes de covid-19 em 
professores, colaboradores para auxiliar na tomada de decisão.

Especialistas afirmam que cada etapa deste processo deve ser feita de 
forma cautelosa e, principalmente, segura. E Junto com a volta, os protocolos 
de segurança elaborados que pautam por medidas de distanciamento de 1,5 
m entre as pessoas, na sala de aula, com revezamento das turmas em horários 
alternados; horários de entrada e saída escalonados para evitar aglomerações; 
Medidas específicas de higiene pessoal também devem ser adotados nas 
escolas, como distribuição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
para professores e funcionários, uso obrigatório de máscara nas instituições 
de ensino. Este projeto de lei também se respalda pelo conceito de que a 
educação é um direito fundamental que não ajuda só no desenvolvimento de 
um país, mas também de um indivíduo. Por fim, vale dizer, que a ideia maior 
deste projeto é incluir as escolas municipais como serviço essencial para 
amparar e assistêncializar: famílias que precisam e/ou necessitam trabalhar 
e não tem onde deixar seus filhos e garantir o ensino básico da criança e do 
adolescente no tempo adequado. Contudo, a escola tem um trabalho bastante 
importante, relevante e essencial na construção e no desenvolvimento do 
aprendizado pedagógico e lúdico da criança e do adolescente.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Goiana,09 de Março de 2021.
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