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DECRETO MUNICIPAL N° 34, de 31 de maio de 2020.
EMENTA: Prorroga os prazos de duragao das medidas
tempofarias para enfrentamento da emerg6ncia em satlde
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 pats se encontra atravessando por forte crise
decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Minist6rio da Sadde, seja

atraves da Portaria N.a 188, de 03/02/2020, que declarou emergencia em Sadde
Pdblica de importancia nacional em decorrencia da infecgao humana pelo Novo
Coronavirus (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 doenga tern se alastrado com grande potencialidade

perante a populagao de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua
transmissao, tendo como principal medida de prevengao a pratica do isolamento
social, conforme orientado pelo pr6prio Minist6rio da Sadde, atrav6s da Portaria N.°
356, de 11/03/2020;

CONSIDERANDO que pelo fato de nos encontramos em estagio de infecgao
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 doenga,
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 a 23, 25, 26, 29,
30, 31 e 32/2020;

CONSIDERANDO o teor das recomendag6es emanadas por parte do Minist6rio da
Satide e da pr6pria Secretaria Municipal de Sadde - OMS, nas quais externam a
necessidade de prorrogar as medidas restritivas, pois clue entende que somente

atraves do isolamento social e que conseguiremos vencer a pandemia;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, atrav6s de variados
Decretos Estaduais N.°s. 48.809, 48.810, 48.822, 48.830, 48.834, 48.837, 48.857,
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CONSIDERANDO que o combate ao Novo Coronav{rus (COVID-19) representa

agao que apenas sera convertida em eficiencia a partir da colaboragao e da
solidariedade de todos;
CONSIDERAND0 que no Municipio de Santa Cruz/PE ja existem casos de contagio
pelo COVID-19, e o momento requer cautela e aumento de providencias e
restrig6es quanto ao isolamento social, justificando que sejam adotadas novas
medidas aumentando restrig6es e isolamento social;

CONSIDERANDO que a pandemia que pela qual passa nosso pats ainda nao esta
em declinio, e assim e prudente que seja dado continuidade a algumas medidas ja
tomadas anteriormente, para o bern da satlde ptiblica de toda a populagao do
municipio;

CONSIDERANDO que a organizagao Mundial de Sadde- OMS, recentemente tern
recomendado o uso comunitario das mascaras, como medida preventiva, que tern
por finalidade diminuir o risco de contaminagao, e tamb6m assim vein procedendo o
Minist6rio da Sadde e o Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Decreto
N.° 48.969/2020, que determinou o uso obrigat6rio de mascaras faciais de protegao

para toda a populagao;
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, 29, 30, 31 e 32/2020, 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 pdblica decorrente do Novo Coronavfrus (COVID-19).
Art. 2°. Em face da prorrogagao dc]s efeitos dc]s Decretos Municipais

acima referidos, continuam e ficam impostas as seguintes medidas:

I - Permanecem suspensos todos os eventos ptlblicos e particulares,
sejam eles de carater cultural, religioso ou comemorativo, cuja previsao de
aglomeragao seja superior a 10 (dez) pessoas;
11 -E obrigat6rio o uso de mascaras faciais de protecao para qualquer

pessoa que faga deslocamento no municfpio, bern como para todos os funcionarios,
tabelecimentos;
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=TM-anutengaodasuspensao de aulas na rede municipal de ensino e

na rede particular, ate o dia 30 de Junho de 2020, oportunidade em que, expirado
tal lapso de tempo, sera o mesmo reanalisado;

lv
Permanecem
suspensos
os
funcionamentos
dos
estabelecimentos comerciais e prestadores de servigo, com excegao dos que
exercem atividades essenciais previstas e listadas em Decretos expedidos, pelo
Estado de Pernambuco, em especial os que listados e nominados no Anexo Unico
do Decreto N.a 49.055 de 31 de maio de 2020;
V - Fica mantida a permissao de funcionamento de bares e
restaurantes apenas para fins de entrega de alimentos em domicflio;
VI - Fica mantida a proibigao de realizaeao de missas e cultos;

Vll - Ficam autorizados os funcionamentos das lojas de material de

construgao e prevengao de incendio para aquisigao de produtos necessarios a
execugao de servigos urgentes, por meio de entrega em domicilio e/ou como ponto
de coleta, conforme autorizado pelo Decreto Estadual N.a 48.857 de 25/03/2020;
Xlll - os 6rgaos publicos municipais que estejam em funcionamento,

bern como os estabelecimentos privados, que tenham autoriza?ao 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.
IX - A16m das mascaras que deverao ser disponibilizadas como
disposto no inciso anterior, os estabelecimentos autorizados para funcionamento de
atendimento presencial, deverao obrigatoriamente, disponibilizar para funcionarios,
servidores, empregados, colaboradores e clientes, pia com agua e sabao e/ou,
alcool gel 70° na entrada do estabelecimento;
X -A Vigilancia Sanitaria do Municipio devera orientar os proprietarios

dos estabelecimentos de que tratam os incisos anteriores, no sentido de clue
procurem evitar e tamb6m limitar o atendimento de clientes, evitando aglomerae6es
de qualquer natureza, alem de divulgar de forma mais abrangente possivel,
informag6es sobre as regras de acesso, higiene, distancia pessoal e cuidados de

prevengao, bern como hofarios de funcionamento, podendo utilizar-se de carros de
som, avisos de radio, site oficial da prefeitura, blogs da iao e outros canais
informativos, como cartazes nos estabelecimentos afi dos em locais de facil
visibilidade da populagao em geral;
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Xl - Recomendar tamb6m aos estabelecimentos autorizados para
funcionamento, que distribuam sennas entre os clientes, tao logo a fila se forme,

para que o atendimento possa ser efetuado de forma ordeira, de modo inclusive,
preferencialmente sejam os idosos atendidos;
Xll

-

Fica

mantida

a

permissao

de

funcionamento

dos

estabelecimentos de comercializagao de aviamentos e de tecidos, com vistas ao
fornecimento dos insumos necessarios a fabricagao de mascaras e outros
equipamentos de Protegao Individual-Epl'S, relacionados ao enfrentamento do
Covid 19, conforme termos do Decreto Estadual N.° 48.969 /2020.

Art. 3°. A desobediencia das medidas relacionadas no Artigo 2° deste
Decreto Municipal importafa na adogao do poder de policia do qual e detentor a
Administragao Ptlblica Municipal, al6m da aplicagao de multa e representagao ao
Ministerio Pdblico.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica?ao.
Gabinete da Prefeita, em 31 de maio de 2020.

ELiANEMARiAiaAEtrvAsOAREs
Prefeit
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