
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Decnero ru." 36 oe 16 oe Juuo oE 2020.

EurrurR: Drscrpttt'tR AS REGRAS RELATtvAs As ueotoRs

trupoRRnrRs PARA:FNFRENTAMENTo oa EuERcEructA DE SAUDE puBLtcA DE

rruponrAxcti.'tiNrERrlRcroruRl DECoRRENTE Do Novo coRottRvlRUS,

CONFORME PREVISTO UR LCI FTOTRRI I'I" 13.979, OC 06 Or FEVEREIRO DE

2020 e DecRero EsrRouRl r,r." 49.055 or 31 oe Mnro oe 2020 e

NITTNNqOTS POSTERIORES, ONDE FLEXIBILIZA O FUNCIONAMENTO DE

ATtvTDADES NAo essEttctAts E DA ourms pRovtoEttctRs.

o PRererro oo Mur,rrcipro oe venrerures-pE, no uso das atribuigOes

que lhes sio conferidas pela Constituigao Federal, pela Constituiqao do Estado de pernambuco

e pela Lei Organica Municipal,

CONSIDERANDO que a Organizagio

classificou, em 11 de margo de 2020, que a COVID_19, nova

coronavirus (denominado SARSCoV_2), 6 uma pandemia;

Mundial da Sa0de - OMS

doenga causada pelo novo

coNSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da constituigio Federar
de 1988, a sa0de e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e
economicas que visem a redugSo do risco de doenqa e de outros agravos e ao acesso universal
e igualit6rio ds ag6es e servigos para sua promogdo, protegio e recuperag6o;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal no 13.g7g, de 06 de fevereiro
de2020, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de sarjde priblica de
importAncia internacionaldecorrente do coronavirus responsdvel pelo surto de 2020;

CONSIDERANDO que o teor do Decreto Estadual no 4g.01l,de 11 de
maio de 2020, que dispoe sobre a intensificagio de medidas restritivas, de cardter excepcional e
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tempor5rio, voltadas i contenqao da curva de disseminagio da Covid-19, atingiu o objetivo

proposto;

CONSIDERANDO, ainda, a ediqio sucessiva de atos normativos

estaduais A medida que novas circunstancias foram se configurando, bem como a necessidade

de sistematizar a legislagSo, conferindo maior seguranga e transparencia em relagio ds normas

em vigor,

DEcRETA:

Art. 10 Este Decreto sistematiza as regras relativas ds medidas

tempor5rias para enfrentamento da emergdncia de satde p0blica de importancia internacional

decorrente do novo coronavirus, a partir de 20 de julho de 2020, ap6s as restriqOes impostas

pelo Governo do estado de Pernambuco ahav6s de Decretos,

Pardgrafo rinico, A retomada do funcionamento das atividades

economicas suspensas durante o enfrentamento i pandemia sera realizada de forma setorial e

gradual, considerando-se os riscos d sa0de e a relevancia socioeconomica de cada atividade,

conforme Plano de Conviv6ncia com a Covid-'19, aprovado pelo Govemo do Estado.

CAPITULO I- DA OBRIGATORIEDADE DE USO DE MASCAMS

Art. 20 Permanece obrigatorio, em todo territ6rio do Municipio de

Vertentes, Estado de Pernambuco, o uso de mascara, mesmo que artesanal, pelas pessoas que

tenham que sair de casa e circular em vias p0blicas para exercer atividades ou adquirir produlos

ou serviqos essenciais.

$ 10 O uso de mSscara previsto no caput 6 compulsdrio nos espagos

de acesso aberto ao ptblico, incluidos os bens de uso comum da populagio, vias p0blicas, no

interior dos 6rgdos priblicos, nos estabelecimentos privados que estejam autorizados a

de forma presencial e nos veiculos p0blicos e particulares, inclusive 6nibus e t6xis e

alternalivos.
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$ 20 Os 6rg5os priblicos, os estabelecimentos privados e os

condutores e operadores de veiculos ficam obrigados a exigir o uso de m6scaras pelos seus

servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usu6rios e passageiros.

$ 3o Os orgdos priblicos e os estabelecimentos privados que estejam

autorizados a funcionar devem fornecer as mAscaras, ainda que artesanais, aos seus servidores,

funciondrios e colaboradores.

$ 40 Excetuam-se da aplicagio das regras contidas neste artigo os

profissionais de sarlde, de seguranga priblica e outros em relagSo aos quais haja normas

t6cnicas especificas.

CAP!TULO‖

DAS AT!V!DADES ESSENCIAIS E AGLOMERA9AO DE PESSOAS

Art. 3o Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos

comerciais e prestadores de servigo, que exercem alividades consideradas nio essenciais

previstas neste Decreto.

$ Unico - A partir de 20 de julho de 2020 a atividade de com6rcio

varejista e atacadista poder6 ser retomada, com controle do fluxo de clientes, limilando-se a 50%

(cinquenta por cento) de sua capacidade de atendimento de modo evitar aglomerag6o.

Art. 40 Os estabelecimentos p0blicos e privados autorizados a

funcionar devem obedecer as regras de uso obrigat6rio de m6scaras, de higiene, de quantidade

m6xima e de distanciamento minimo enke as pessoas, inclusive em lilas de atendimento

internas e externas, devidamente sinalizadas, e observar demais exigdncias estabelecidas em

normas complementares da Secretaria de Sarirde do Estado, jir em vigor

posteriormente, isoladamente ou em conjunto com as demais secretarias de estado
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Art, 50 Fica Autorizada a prestagdo dos serviqos de transporte

alternativos no imbito intermunicipal com obrigatoriedade de passagem nas barreiras sanit6rias

instaladas nas principais entradas desta cidade.

Art, 6o Observadas ds determinaq6es constantes neste Decreto, fica

autorizado o funcionamento de estabelecimentos de lazer, dos restaurantes, bares, lanchonetes

e similares neles existentes, os quais podem funcionar limitando-se a 50% (cinquenta por cento)

de sua capacidade de atendimento, limitando-se seu hordno de funcionamento das 07 (sete) ris

19 (dezenove) horas.

Art. 70 Observadas ds determinag6es constanles neste Decreto, fica

autorizado o funcionamento de estabelecimentos de quadras, campos e mini-campos, para

pr6tica esporliva, limitando-se as equipes ao ntmero m5ximo de 10 (dez) atletas por equipe.

Par6grafo unico. As partidas deverio aconlecer com o mAximo de

01(uma) hora de duragao, devendo os donos ou respons6veis pelos respectivos

estabelecimentos providenciarem higienizagSo dos respectivos ambientes, ap6s o t6rmino de

cada partida.

Art. 80 Observadas ds determinagdes constantes neste Decreto, llca

autorizado o funcionamento de estabelecimentos de saldo de beleza, barbearia, cabeleireiros e

similares, sem fila de espera, preferencialmente por hora marcada.

Art. 90 observadas ds determinagoes constantes neste Decreto, fica

autorizado o funcionamento de estabelecimentos de feiras livres com a participagdo de

vendedores que ofertem produtos tidos como nao essenciais, tais como roupas, calgados,

aviamentos etc.

Art. 10. Ficam autorizadas celebraq6es religiosas em igrelas, templos

similares no i/unicipio das Vertentes-PE e devem observar as recomendagdes

limitando-se a presenqa dos frequentadores 50% (cinquenta por cento) de sua
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consignando-se a obrigatoriedade de cartazes informativos relativos ao distanciamento mlnimo

entre fi6is e ao uso obrigatorio de m6scaras, alem da disponibilizag6o de dlcool 70 ou Alcool em

gel

Art, 11. Fica autorizado o funcionamento das academias no Municipio

das Vertentes-PE e devem observar as recomendagOes sanit6rias, limitando-se a presenqa dos

frequentadores 5070 (cinquenta por cento) de sua capacidade, consignando-se a obrigatoriedade

de cartazes informativos relativos ao distanciamento minimo entre frequentadores e ao uso

obrigatorio de m6scaras, al6m da disponibilizagSo de alcool 70 ou Slcool em gel.

$10. O horirio de funcionamento das academias estardo limitados das

07h as 09h e das 17h as 21h.

$20. Apos o uso de m6quinas e equipamentos devera a academia

viabilizar higienizaqao para s6 enteo disponibiliza-lo para nova utilizagSo.

cAPiTULO rV. DrSPoStg0ES FTNAtS

Art. 12. As pessoas que tenham ou liverem contato com pessoas

diagnosticadas com COVID-19, A exceg6o dos profissionais de sa0de e de seguranga publica,

deverio cumprir quarentena domiciliar de 14 (quatoze) dias, independentemente de

aparecimento de sintomas, mantendo a rotina de trabalho remoto, sempre que possivel.

produzi16 efeitos

Corona virus.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor a partir de 20 de julho de 2020 e

enquanto perdurar o estado de emerg6ncia em satde causado pelo novo

16 de」 ulho de 2020
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