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DECRETO MUNICIPAL N° 30, de 15 de maio de 2020.

EMENTA:   Prorroga  os   prazos   de   duragao  das   medidas
tempofarias  para  enfrentamento  da  emergencia  em  sadde
pdblica  decorrente  do  Novo  Coronavirus  (COVID-19),  e  da
outras providencias.

A  PREFEITA  DO  MUNIcipIO  DE  SANTA  CRUZ,  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,  no
uso de suas atribuig6es legais, e;

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

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministerio da Satlde,  seja atraves da
Portaria   N.0   188,   de   03/02/2020,   que  declarou   emergencia  em   Sadde   Ptiblica  de
importancia   nacional   em   decorrencia  cla   infecgao   humana   pelo   Novo   Coronavfrus

(2019-ncov), seja por meio da Portaria N.0 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o
territ6rio  nacional,  o  estado  de  transmissao  comunitaria  do  coronavfrus  (COVID-19),
essa doenea tern se alastrado com grande potencialidade perante a populaeao de todas
as  cidades  brasileiras,  dada  a  facilidade  de  sua  transmissao,  tendo  como  principal
medida  de  prevengao  a  pfatica  do  isolamento  social,  conforme  orientado  pelo  pr6prio
Ministerio da Sadde, atrav6s da Portaria N.a 356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO   que   pelo   fato   de   nos   encontramos   em   estagio   de   infeceao
comunitaria,  conforme  reconhecido  pelo  Ministerio  da  Sadde,  atraves  de  sua  Portaria
N.0  454,   de  20/03/2020,   este  ente  municipal  tern  adotado  medidas  restritivas  para

garantir o  isolamento social  e  assim  center a  propagagao da  doenga,  de  modo  que a
rede de sadde ptlblica nao entre em colapso,  a exemplo do que inserido nos Decretos
Municipais N.°s.10,11,12,13,14,16,18 e 23, 25, 26 e 29/2020;

CONSIDERAND0  o  teor  da  Recomendagao  N.a  16/2020,  expedida  pelo  Procurador
Geral de Justica de Pernambuco, onde recomenda a nao aberfura do com6rcio ou que
efetive qualquer ato que contrarie as  medidas de quarentena ja  impostas  pelo  Estado
de Pernambuco;

CONSIDERANDO  que  o  combate  ao  Novo  Coronavirus  (COVID-19)  representa  agao

que apenas sera convertida em eficiencia a partir da colaboracao e da solidariedade de
todos;

CONSIDERANDO que a  pandemia  que  pela qual  passa o mundo,  ainda  nao esta em
declinio,  e  assim  e  prudente  que  haja  continuidade  de  algumas  medidas ja  tomadas
anteriormente, para o bern da sadde ptlblica de toda a populagao do municipio,
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DECRETA:

Art.  1°.  Ficam  prorrogadas  todas  as  medidas  contidas  nos  Decretos
Municipais  N.°s.10,11,12,13,14,16,18  e 23, 25,  26 e 29/2020,  pe]o  prazo  de  mais
15 (quinze) dias,  podendo ser prorrogado por igual periodo,  com o objetivo de com
isso  permitir  a  continuidade  de  enfrentamento  da  emergencia  em  sadde  publica
decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19).

Art.   2°.   A  desobediencia   das   medidas   relacionadas   nos   Decretos
mencionados no art.1°,  importafa na adogao do poder de polfcia do qual e detentor
a Administragao Pdblica Municipal.

Art.  4°.   Este   Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua   publicagao,
revogando-se todas as disposig6es em contrario.

Gabinete da Prefeita, em  15 de maio de 2020.
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