P|(I

I

''1\

Wl

I,I(I,A

SANTACRUZ
I,I,

ADMiN

S-RA¢AO

?0`

7

`2020

DECRETO MUNICIPAL N° 36, de 15 de junho de 2020.
EMENTA: Disp6e sobre medidas tempofarias para
enfrentamento da emergencia em satlde ptlblica 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 o Minist6rio da Sadde, atrav6s da Portaria N.° 188, de

03/02/2020 e Portaria 4545/2020, declarou transmissao comunitaria do Covid-19 e

emergencia em Sadde Pdblica de importancia nacional em decorrencia;

CONSIDERANDO que pelo fato de nos encontramos em estagio de infeceao
comunitaria, conforme reconhecido pelo Minist6rio da Satlde, atrav6s de sua
Portaria N.a 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 e 23, 25, 26, 29,

30, 31 e 32/2020;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, atraves de variados
Decretos Estaduais N.°s. 48.809, 48.810, 48.822, 48.830, 48.834, 48.837, 48.857,

48.969, 49.055 e 49.093/2020, determinou inumeras medidas de prevengao no
combate ao Novo Coronavirus (COVID-19), al6m de tratar de flexibilizaeao do

isolamento ate entao adotado no ambito do Estado de Pernambuco,
autorizando a retomada do funcionamento de diversos estabelecimentos;
CONSIDERANDO os servigos essenciais que foram reconhecidos pelo Governo
Federal, atrav6s do Decreto Presidencial N,a 10.282/2020, e que por essa razao se
encontram legitimados a funcionar durante o periodo de crise em sadde pdblica, a
exemplo daqueles tamb6m expedidos pelo governo Estadual, atrav6s do Decreto
Estadual N.0 48.834/2020;

CONSIDERANDO que a pandemia que pela qual passa nosso pals, ainda nao esta
em declinio, e assim e prudente que seja dado continuidade a algumas medidas ja
tomadas anteriormente, para o bern da sadde pdblica de toda a populagao do
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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, 29, 30, 31, 32, e 34/2020,

pelo prazo de mais 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo, com
o objetivo de com isso permitir a continuidade de enfrentamento da emerg6ncia em
sadde ptlblica decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19) mantidas as seauintes
medidas, bern como excepcionalizadas outras, conforme especificado no artiao 2°

deste Deoreto.
Art. 2°. Em face da prorrogagao dos efeitos dos Decretos Municipais
N.°s.10,11,12,13,14,16,18 e 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, e 34/2020, continuam e

ficam impostas as seguintes medidas:

I - Permanecem suspensos todos os eventos pdblicos e particulares,
com aglomeragao de pessoas;
11 - E obrigat6rio o uso de mascaras faciais de protegao para qualquer

pessoa que faga deslocamento no municipio, bern como para todos os funcionarios,
proprietarios, clientes e opefarios de quaisquer tipos de estabelecimentos;
Ill - Permanecem suspensas as aulas na rede municipal de ensino e
na rede particular, ate o dia 30 de Junho de 2020, oporfunidade em que, expirado
tal lapso de tempo, sera reanalisada tal suspensao;

lv -A partir da presente data, a atividade de comercio varejista podera
ser retomada, com controle do flLD{o de clientes, em estabelecimentos comerciais de ate
200m2;

V - A partir da presente data podera ser retomado o funcionamento
dos estabelecimentos de salao de beleza, barbearia, cabeleireiros e similares.
Vl - As instituig6es religiosas poderao realizar missas, cu[tos ou

demais reuni6es, desde que seja observado o distanciamento mfnimo de 1,5 metro
entre os participantes, que deverao fazer uso obrigat6rio de mascaras, bern como
ser disponibilizado alcool em gel, ou lavat6rio com agua, sabao e papel toalha,
devendo os responsaveis pela condueao do evento religioso orientar os fieis para
evitar o contato fisico entre si.
Art. 30. 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,
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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 Gnus.

§ 1°. A16m das mascaras que devefao ser disponibilizadas como
disposto no "caput", 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.
§

2°.

A

Vigilancia

Sanitaria

do

Municipio

devera

orientar

os

proprietarios dos estabelecimentos de que tratam os incisos anteriores, no sentido
de que procurem evitar e tamb6m limitar o atendimento de usuarios, evitando
aglomera?6es 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 horarios de funcionamento, podendo utilizar-se
de carros de som, avisos de radio, site oficial da prefeitura, blogs da regiao e outros
canais informativos, como cartazes nos estabelecimentos afixados em locais de facil
visibilidade da popu[agao em geral;

§ 3°. Fica recomendado tambem aos estabelecimentos autorizados
para funcionamento, que distribuam senhas entre os clientes, tao logo a fila se
forme, para que o atendimento possa ser efetuado de forma organizada e segura.

Art. 4°. Em face da Recomendagao N.a 29/2020, da Procuradoria
Geral de Justice do Minist6rio Ptlblico do Estado de Pernambuco (MPPE), fica

proibida durante o mes de junho, a concessao de alvafa para construgao ou
instalaeao de palhogas ou palhog6es e assemelhados, para fins de realizagao de
eventos que possam causar aglomeragao de 10 (dez) ou mais pessoas, sob pena
de demolicao, apreensao e multa administrativas na forma da lei.
§ 1°. Fica proibida no mss de junho a comercializagao ou distribuieao

de lenha destinada a construgao de fogueiras juninas e assemelhados, bern como a
respectiva construgao, montagem ou queima das mesmas.
§ 2°. Fica proibida no mss de junho a comercializagao, distribuigao,

doagao e utilizagao de fogos de artificio e assemelhados.

Municipal

Art. 5°. A desobediencia das medidas relacionadas no neste Decreto
importara na adogao do poder de polrcia do qual 6 detentor a
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Administragao Pdblica Municipal, alem da aplicagao de multa e representagao ao
Minist6rio Pdblico.

Art. 6°. Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicaeao.
Gabinete da Prefeita, em 15 de junho de 2020.
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