
PREFEITURA M UNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

DECRETO N.O 50 OE OE DE OUTUBRO DE 2020.

EMENTA: RELATIVIZA PARCIALMENTE SISTEMATIZANDO

As REGRAS RELAT|VAS As MEoIDAS reupoMRtns
PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

DECoRRENTE Do Novo coRoNAVlRUS, coNFoRME

PREVISTO NA LEI FEOERAL N" 13.979, DE 6 OE

FEVEREIRO DE 2O2O E DECRETO ESTADUAL N.O 49.055 DE

31 DE MAto oE 2o2o E ALTERA9OES PosrERloREs,

ONOE FLEXIBILIZA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES

NAO ESSENCIAIS E OA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O pneretro Do MuNtclpto DE vERTENTEs-pe, no uso das

atribuig6es que lhes s5o conferidas pela Constituig6o Federal, pela

ConstituigSo do Estado de Pernambuco e pela Lei Org6nica Municipal,

CONSIDERANDO que a Organizag6o Mundial da Sa(de

- OMS classificou, em'1 1 de margo de2020, que a COVID-'|9, nova doenqa

causada pelo novo coronavirus (denominado SARSCoV-2)' 6 uma pandemia;

CONSIDERANDO que, nos termos do art' 196 da

constituigao Federal de 1988, a sa0de e direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante pollticas sociais e econ6micas que visem a red.yqeg {o
isco de doenga e de outros agravos e ao acesso universal e igualit6rio ds

ag6es e servigos para sua promogEo, proteg6o e recuperagSo;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal no 13'979' de 6

de fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamenlo da

emergencia de sa0de p(blica de importincia internacional decorrente do

coronavirus respons6vel pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO que o teor do Decreto Estadual .no

49.017. de 11 de maio de 2020, que disp6e sobre a intensificag5o de medidas

ffial e tempor5rio, voltadas d contengSo da curva

de disseminagSo da Covid-'l9, atingiu o objetivo proposto;

CONSIDEMNDO, ainda, a edig5o sucessiva de atos

normativos estaduais ir medida que novas circunstancias foram se
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configurando, bem como a necessidade de sistema lizar a legislagdo,
conferindo maior seguranga e transparencia em relagio ds normas um 

-rigoi,

CONSIDERANDO, situagdo de controle e respeito havido
nesta municipalidade com o respeito as normas onde se evidencia com o baixo
n0mero de infectados na municipalidade.

DECRETA:

Art. 10 - Altera o art. 60 do Decreto n.o 36 de 16 de julho
de 2020, no tocante ao hor6rio, estendendo o respectivo nordrio de
funcionamento dos estabelecimento de lazer, restaurantes, bares, lanchonetes
e similares, at6 0:00h, aumentado ainda o limite de funcionamento a 70%
(setenta por cento) da capacidade de atendimento dos respectivos
estabelecimentos;

Att.20 - Revoga o inteiro teor do art. 70 do Decreto n.o 36
de 16 de julho de 2020, relativizando o nimero de participantes e afletas nas
quadras, campos e minicampos em pr6ticas esportivas.

Art.3o - Este decreto entra em vigor em 08 de outubro de

2020, revogando-se

2020

PREFE!TO
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