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O�cio  Nº 422/2021 - PGE/PE - GAB

 

Recife, 16 de março de 2021

 

Assunto: OFÍCIO/PRES/CREF12/PE/0167/2021

(Processo SEI nº OF Nº0167/2021-CREF-CONS.REG. EDUC.FÍS)

 

Ilmo. Sr. Presidente,

 

Em atenção ao o�cio em epígrafe (12306651), enviado nesta data por e-mail ao Exmo. Sr. Governador do
Estado de Pernambuco (12306599), solicitando esclarecimentos acerca do Decreto n. 50.433, de 15 de
março de 2021, informo que as academias de ginás�ca não estão incluídas no rol do inciso IV do anexo
único, dentre os estabelecimentos autorizados a funcionar de forma presencial, no período de 17 a 28 de
março de 2021, que assim dispõe: "IV - serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais,
laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de saúde,
observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares editadas pelo Secretário Estadual de
Saúde". O decreto apontado adotou um rol taxa�vo e restrito de a�vidades essenciais, não
contemplando, portanto, o �po de estabelecimento ques�onado.

Na oportunidade, ressalto que esta Procuradoria Geral se coloca à disposição dessa en�dade para outros
esclarecimentos nesse período excepcional e de esforço cole�vo para a superação da pandemia.

Certo de sua compreensão, coloco-me à disposição, ao tempo em que renovo os votos de elevada es�ma
e de dis�nta consideração.

 

Atenciosamente,

 

Paulo Rosenbla�

Procurador do Estado de Pernambuco

Gabinete do Procurador Geral

 

 

Ilmo. Sr. Lúcio Antunes Beltrão Neto

Presidente do CREF12/PE

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rosenbla�, em 16/03/2021, às 17:14, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de
2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12328099
e o código CRC 1CBC16E0.
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