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LEI Nº 2625/2021 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Inclui, nas atividades consideradas 

essenciais os serviços educacionais 

em escolas públicas e privadas no 

âmbito do município de 

Parelhas/RN. 

 

     O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

             

 Art. 1º Inclui no rol de atividades essenciais os serviços educacionais em 

escolas públicas e privadas que estejam ofertando aulas presenciais, incluindo 

aquelas de formação continuada, no âmbito do município de Parelhas - RN, enquanto 

perdurar a pandemia do Covid-19 bem como as circunstâncias de calamidade pública. 

 § 1º O exercício das atividades presenciais estará sujeito a suspensão ou 

interrupção, desde que o Poder Executivo estabeleça tais restrições com base em 

dados técnicos consistentes. 

 § 2° 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 Caberá ao Poder Executivo identificar os professores, alunos e demais 

funcionários que pertençam aos grupos de risco, que estarão dispensados do 

comparecimento presencial nas unidades de educação, até que estejam vacinados, 

permanecendo com as atividades de forma remota. 

 § 4º A condição de essencialidade dos serviços educacionais definida no caput 

restringe-se ao contexto da pandemia da COVID-19. 

 Art. 2º Embora considerado serviços essenciais, as escolas no âmbito 

municipal, só terão autorização para o funcionamento desde que ofereçam as 

mailto:gabinete@parelhas.rn.gov.br
mailto:municipioparelhas@gmail.com


 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO. 

CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: 
gabinete@parelhas.rn.gov.br – municipioparelhas@gmail.com  

 
 
 

condições higiênicas e sanitárias mínimas para garantir a não proliferação do COVID-

19.  

 Parágrafo único: Entende-se como condições mínimas a oferta cumulativa de 

tapetes higiênicos de limpar e secar a sola dos sapatos nas entradas da escola; 

aferição de temperatura nas entradas da escola; álcool e gel nas entradas, saídas e 

corredores/áreas de maior circulação.  

 Art. 3° Será de uso obrigatório por alunos, funcionários, servidores, 

fornecedores e todas as pessoas que adentrarem nos prédios escolares, a utilização 

de máscara que proteja, concomitantemente nariz e boca.  

 Art. 4° As salas de aula terão ocupação de, no máximo, 50% (cinquenta por 

cento) de sua capacidade original.  

 Art. 5° O presente projeto se estende a escolas que ofertem educação 

fundamental, técnica, línguas estrangeiras e ensinos correlatos.  

 Art. 6° Em caso de não disponibilidade de leitos de UTI destinados a 

diagnósticos do COVID-19, será permitida a suspensão das aulas, enquanto perdurar 

o período da indisponibilidade. (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA ADITIVA Nº 

001/2021, AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2021 DE  05 DE ABRIL 

DE 2021). 

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Parelhas, 06 de agosto de 2021. 

 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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