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DECRET0 MUNICIPAL N° 25, de 26 de abril de 2020.

EMENTA:  Disp6e sobre a instalagao de Barreiras Sanitarias nas
vias de acesso ao Municfpio de Santa Cruz/PE, visando conter a
disseminaeao da COVID-19, e da outras providencias.

A  PREFEITA  DO  MUNIcipIO  DE  SANTA  CRUZ,  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuie6es ]egais, e

CONSIDERANDO  o  disposto  na  Lei  Municipal  n°  154,  de  24  de julho  de  2001,  a

qual disp6e sobre o C6digo de Posturas do Municipio, e da outras providencias;

CONSIDERANDO  que  o   nosso  pats  se  encontra  atravessando  por  forte  crise
decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO  que  o  Municlpio  de  Santa  Cruz/PE  se  encontra  em  estado  de
calamidade   pdblica,   decorrente   da   pandemia   causada   pela   COVID-19,   nova
doenea   causada   pelo   Novo   Coronavirus,   denominado   SARS-CoV-2,   conforme
Decreto Municipal  n° 12/2020,  o qual foi devidamente reconhecido pela Assembleia
Legislativa de Pernambuco por meio do Decreto Legislativo n° 50,  de 31/03/2020;

CONSIDERANDO  que,   pelo  fato  de  nos  encontramos  em  estagio  de  infeccao
comunitaria,   conforme   reconhecido   pelo   Minist6rio   da   Sadde,   atrav6s   de   sua
Portaria   N.°   454,   de   20/03/2020,   este   ente   municipal   tern   adotado   medidas
restritivas   para   garantir  o   isolamento  social   e   assim   conter  a   propagagao  da
doenea, de modo que a rede de sadde pdblica nao entre em colapso, a exemplo do
que inserido nos Decretos Municipais N.°s.10,11,12,13,14,16,18 e 23/2020;

CONSIDERANDO  que  o  combate  ao  Novo  Coronavirus  (COVID-19)  representa
agao  que  apenas  sera  Gonvertida  em  eficiencia  a  partir  da  Golaboragao  e  da
solidariedade de todos;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  urn  monitoramento efetivo  das  pessoas  que
circulam no municipio, como forma de prevenir a circulagao descontrolada do virus,
a fim de evitar urn colapso no sistema de satlde,

DECRETA:

Art.1°.  Fica a Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria,  6rgao integrante
da Secretaria Municipal de Sadde,  autorizada a instituir monitoramento permanente
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§  10 -Pelo  menos em  cada  uma das vias de acesso a Zona  Urbana
de  Santa  Cruz/PE  devefa  existir  equipe  de  profissionais  atuando  em  forma  de
Barreira   Sanitaria,   conforme   as   orientag6es   da   Coordenadoria   de   Vigilancia
Sanitaria.

§   2°   -   A16m   dos   servidores   da   Vigilancia   Sanitaria,   incluindo   os
Agentes de Combate as Endemias -ACE,  poderao atuar nas equipes das barreiras
sanitarias  outros  servidores  municipais,  excepcionalmente  designados  para  esse
tim,  enquanto  perdurarem  os  efeitos  da  calamidade  decorrente  da  pandemia  da
COVID-19.

§   3°   -   A   Secretaria   Municipal   de   Satlde   definifa   o   protocolo   de
abordagem  dos  agentes  municipais  atuantes  nas  barreiras,  orientando-os  como
proceder  nos   casos   considerados   suspeitos,   ou   que  exijam   acompanhamento
detalhado da situagao.

Art. 2°.  Em razao da pandemia a que estamos passando, fica proibido
o  ingresso  de  pessoas  nao  residentes  no  Municfpio  de  Santa  Cruz/PE  na  Zona
Urbana,  ficando  limitado  o  acesso  apenas  as  pessoas  residentes  no  municipio  e

que    demonstrem    a    necessidade    de    utilizar   os    comercios    e    servigos    em
funcionamento,   notadamente  aqueles  relacionados  ao  com6rcio  de  alimentos  e
insumos pessoais, farmacias e servieos bancarios.

§  10  -Os  fornecedores  de  produtos  e  prestadores  de  servigos  nao
residentes do municipio poderao acessar a Zona Urbana, desde que comprovem a
pertinencia  do  seu  ingresso,  mediante  a  apresentagao  de  nota  fiscal,  ordem  de
servigo, ou outra documentaeao pertinente.

§  2° - A Secretaria  Municipal  de  Satlde editafa  atos complementares
visando a regulamentagao do disposto neste arfigo.

Art.  30.  E  recomendado o  uso  de  mascaras,  mesmo que  artesanais,

por toda  a  populagao do  Municipio,  em  especial  por parte de quem  necessite sair
de  casa  e  circular  pelas  vias  pdblicas  para  exercer atividades  permitidas  ou  para
adquirir produtos ou servigos essenciais,  inclusive quando se utilizem de transporte

pdblico.

§  1°.  Os  6rgaos  pdblicos  municipais  que  estejam  em funcionamento,
bern    como    os    estabelecimentos    privados,    que    tenham    autorizagao    para
funcionamento  de  forma  presencial,  ficam  obrigados  a  exigir o  uso  de  mascaras,
mesmo   que   artesanais,    pelos   seus   funcionarios,   servidores,   empregados   e
colaboradores,  enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pdblica decretada  pelo
municipio, tendo o clever de fornece-las sem Onus.

§  2°.  A16m   das   mascaras  que  deverao  ser  disponibilizadas  como
disposto     no     paragrafo     anterior,     os     estabelecimentos     autorizados     para
funcionamento de atendimento presencial,  deverao obrigatoriamente,  disponibilizar
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Art.   4°.   Fica   temporariamente   suspenso   o   service   de   transporte
intermunicipal  de  passageiros  para o  Municipio de  Santa Cruz/PE,  para  quaisquer
destinos, em qualquer tipo e porfe de veiculo coletivo.

§    1°.   Os   atuais   permissionarios   do   transporte   intermunicipal   de
passageiros,  vinculados a  Empresa  Pernambucana de Transporte  lntermunicipal -
EPTl,  que venham a descumprir a determinaeao constante no art.  3°-D,  § 2°,  inciso
Xxl,  do  Decreto Estadual  n° 48.809,  de  14 de mareo de 2020,  e as disposig6es do
presente Decreto,  terao as suas autorizag6es de funcionamento (Alvara Municipal)
imediatamente  suspensas,   com  a  comunicagao  posterior  do  fato  a  EPTl,   para
imediata cassagao da licenga estadual.

§  2°.  Os demais condutores que sejam flagrados tentando  burlar tais
normas,  realizando o transporte de passageiros de forma clandestina em  veiculos
particulares,  independente  do  porte  e  da  capacidade  de  passageiros  do  veiculo,
deverao  ser  imediatamente  encaminhados  a  autoridade  policial  competente,  para
aplicaeao  do  disposto  no  C6digo  de  Tfansito  Brasileiro  -  CTB,  com  a   recente
alteragao   promovida   pela   Lei   Federal   n°   13.855/2019,   que   prescreve   infragao

gravfssima e penalidade de multa,  bern como medida administrativa de remogao do
veiculo,   quando   efetuado   transporte   remunerado   de   pessoas   ou   bens,   nao
licenciado para esse fim -art.  231, VII,  da Lei  Federal n° 9.503/1997.

Art.  5°.  A  feira  livre  semanal  da  sede  do  municfpio,   realizada  aos
sabados,  devefa  funcionar ao  pdblico  no  perfodo  compreendido  entre  as  06:00hs
as  12:00hs,  e  sera  realizada  tao  somente  com  barracas/bancas  dos  agricultores
familiares  e  produtores  rurais  locais,  ficando  restrita  a  comercializagao  de  frutas,
verduras,   legumes,   temperos   e   generos   alimentfcios,   ficando   expressamente
proibida a comercializagao por feirantes advindos de outras cidades ou estados.

§  1°.  0  Departamento de  Feiras e Abastecimentos,  em  conjunto com
a     Coordenadoria     de     Vigilancia     Sanitaria,     velarao     pela     observancia     do
distanciamento minimo entre as barracas,  bern como farao permanente trabalho de
orjentaeao quanto ao uso de mascaras, e dos lavat6rios instalados nas imediac6es
da feira livre,

§ 2°.  Os proprietarios de barracas advindos de outros municipios,  bern
como  aqueles  que  comercializem  produtos  nao  autorizados  durante  o  perfodo  de
calamidade   pdblica   a   que  estamos   passando,   podefao  ter  a   sua   mercadoria
apreendida pelos Fiscais Municipais, valendo-se inclusive do apoio das policias.

Art.   6°.   Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,
revogando-se todas as disposig6es em contfario.
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