
PREFEITURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Decreto Municipal n.9 18 de 03 dejunho de 2021

Estabelece medidas restritivas adicionais de

car6ter temporiirio, relativas as atividades

sociais e econ6micas no 6mbito municipal,

para enfrentamento da emergGncia de sa(de

p(blica de import6ncia internaciona I

decorrente do novo coronavirus, e dd outras

providdncias correlatas.

O Prefeito do Municipio de Vertentes, Estado de

Pernambuco, no uso das competencias que lhes sao atribuidas pelas Cartas Magnas

Federal, Estadua I e Municipal;

Considerando que a OrganizagSo Mundial da SaUde - OMS

classificou, em 11 de margo de 2020, que a COVID-19, doenga causada pelo novo

coronavirus (denominado SARSCoV-2), 6 uma pandemia;

Considerandoque nos termos do art. 196 da Constituieao

Federal de 1988, a sarjde 6 direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

politicas sociais e econ6micas que visem ir redugSo do risco de doenga e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitdrio is a95es e servieos para sua promogSo,

protegSo e recuperagSo;

Considerando o teor da Lei Feder:l na 13.979, de 6 de fevereiro

de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saride

p0blica de import6ncia internacional decorrente do novo coronavirus, respons6vel

pelo surto desde 2019;

Considerando a manutengeo do estado de calamidade p(blica

no Municipio de Vertentes/PE, prorrogado pelo Decreto Legislativo ne 196, de 14 de

janeiro de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco - ALEPE;

Considerando as novas restrig6es impostas pelo Decreto

Estadual ne 50.752, de 24 de maio de 2027 e a necess5ria adequagSo no imbito

municipal;
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Considerando o aumento expressivo do nfmero de casos nesta

cidade, visando coibir a circulagSo do virus atrav6s do contato entre os munfcipes no

6mbito local, e sobretudo, a escassez dos leitos de UTl,

Decreta:

Art. 1e Este Decreto estabelece medidas restritivas adicionais

de cardter tempo16rio, relativas as atividades sociais e econ6micas no 6mbito do

Municipio de Vertentes/PE, para enfrentamento da emerg6ncia de sa0de priblica de

importencia internacional decorrente do novo coronavirus (COVID-19).

Art. 2e No periodo compreendido entre 03a 13de junho de

2027, fica vedado em tempo integral o exercicio de atividades sociais e econ6micas

n5o comtempladas no decreto estadual retro, atividades n5o consideradas como

essencia is:

I 1p As restrig6es previstas no caput nao se aplicam is

atividades indicadas no Anexo ti nico.

5 2e lgrejas, templos e demais locais de culto devem observar

os hordrios e restrig6es previstos no coput, podendo ficar abertos, nos finais de

semana, para a realizagSo de atividades administrativas, servigos sociais e celebragdes

religiosas apenas de forma virtual, sem piblico.

I3s As agencias banc6rias e lot6ricas ficam autorizadas a

funcionar fora do hordrio estabelecido no coput, caso haja atendimento para

recebimento de beneflcios sociais e de auxllio emergencial financeiro do Governo

Federa l.

S 4e Os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, em

qualquer hordrio, podem realizar entrega a domicilio e funcionar como ponto de

coleta e por drive thru, permitindo-se o atendimentu presencial, fora do horiirio

previsto nos incisos do coput, sem aglomeragao, exclusivamente para caminhoneiros,

nos esta belecimentos localizados em rodovias, inclusive em postos de gasolina'

Art.3e O funcionamento das feiras livres, fica autorizado fora

dos dias previstos no artigo anterior, observando o seguinte:

l- as feiras livres devem ocorrer nos dias previamente

determinados pela municipalidade;
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ll - a abertura dos estabelecimentos neo deve ocorrer antes das

5h e o encerramento das atividades deve ocorrer at6 as 19h;

5 tinico - Ser5 obrigat6rio aos feirantes, clientes e transeuntes

o uso de m5scaras.

Art. 4e Sem prejuizo dos dispositivos deste Decreto, devereo

ser observadas as medidas restritivas mais rfgidas, impostas pelo Decreto Estadual ne

50.752, de 24 de maio de 202!, durante o periodo de vig6ncia deste, bem como de

qualquer outro que venha a substitui-lo.

Art.5e As atividades sociais e econ6micas descritas no Anexo

tJnico s5o tidas como essenciais no Municlpio de Vertentes.

51e Para fins de interpretagao sobre a atividade comercial

desenvolvida e sua essencialidade, ser5 considerada a sua atividade prim5ria.

5 2e Para ser considerado supermercado, padaria, mercado ou

demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da populagSo na forma

do inciso XVlll do Anexo tinico, esta deve ser historical,lente a atividade primiiria do

fundo de com6rcio.

Art. 6e Os estabelecimentos p0blicos e privados autorizados a

funcionar mediante este Decreto, devem operar em conformidade com as regras de

uso obrigat5rio de m5scaras, de higiene, de quantidade m6xima e de distanciamento

minimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas e externas'

devidamentesinalizadas,eobservardemaisexigOnciasestabelecidasemnormas
complementares e nos protocolos de funcionamento em vigor'

Par5grafo rlnico. As normas complementares e protocolos

sanit6rios setoriais referidos no coput' jd em vigor ou editados posteriormente'

disciplinarSooslimitesdacapacidadedeocupagSodosestabelecimentosautorizadosa

funcionar e poderSo estabelecer medidas adicionais adequadas ao cumprimento deste

Decreto,inclusiveparasuprirlacunasealteraroshoriiriosdefuncionamentoprevistos
para as atividades sociais e econ6micas

Art.TgContinuamaplicdveisasnormasprevistasnosDecretos

anterioresemVigor,noquenSoconflitarcomoshorSriosmaislimitadoserestriE6es
previstas neste Decreto
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Art.80 Ficam suspensos os atendimentos presenciais no ambito

administrativo da Prefeitura Municipal das Vertentes′ mantendo‐ se o funcionamento

apenas no ambitO interno.

Art 99 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac5o

Vertentes,03 delunhO de 2021
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ANEXO IJNICO

ESTABETECTMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR

FORA DOS DIAS E HORARIOS PREVISTOS NO ART. 29

l- servigos priblicos municipais, estaduais e federais, inclusive

os outorgados ou delegados, nos ambitos dos Poderes Executivo, Legislativo e

JudiciSrio, dos Minist6rios P0blicos e dos Tribunais de contas, e representag6es

diplomiiticas, devendo ser priorizado o teletrabalho;

ll - farmScias e estabelecimentos de venda de produtos

m6dico-hospitala res;

lll - postos de gasolina, com excegSo de lojas de conveniancia;

lV - servigos essenciais i sa0de, como m6dicos' clinicas'

hospitais, laborat6rios e demais estabelecimentos relacionados i prestagSo de servigos

na Srea de sa0de, observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares

editadas pelo Secret6rio Estadual de Satde;

V - servigos de abastecimento de 6gua' g6s e demais

combustiveis, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomu nicag6es e internet;

Vl - clinicas, hospitais veterin5rios e assist6ncia a animais;

Vll - servigos funer5rios;

Vlll - hot6is e pousadas, incluldos os restaurantes e afins'

localizados em suas dependEncias, com atendimento restrito aos h6spedes;

lX - servigos de manutenqao predial e prevengSo de inc6ndio;

X - servigos de transporte' armazenamento de mercadorias e

centra is de distribuiqSo;
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Xl - estabetecimentos industriais e logisticos, bem como os

servigos de transporte, armazenamento e distribuigSo de seus insumos, equipamentos

e produtos;

Xll - oficinas de manutengSo e conserto de mdquinas e

equipamentos, veiculos leves e pesados e, em relagSo a estes, a comercializagSo e

serviEos associados de pegas e pneum6ticos;

Xlll - servigos de auxilio, cuidado e atengSo a idosos, pessoas

com deficiencia e/ou dificuldade de locomogao e do grupo de risco, realizados em

domicilio ou em instituig6es destinadas a esse fim;

XIV - servigos de seguranga, limpeza, vigilancia' portaria e

zeladoria em estabelecimentos ptiblicos e privados, condominios' entidades

associativas e similares;

XV - imPrensa;

XVI - servigos de assistancia social e atendimento i populagSo

em estado de vulnerabilidade;

XVll - transporte coletivo de passageiros' incluindo taxis e

servigos de aplicativos de transporte, devendo observar normas complementares

editadas pela autoridade que regulamenta o setor;

XVlll - - supermercados, padarias' mercados e demais

estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da populagSo;

XIX - atividades de construgao civil;

XX - processamento de dados e call center ligados a servigos de

atividade continua ou ininterru pta;
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XXI - servigos de entrega em domicilio de qualquer mercadoria

ou produto;

XXll - restaurantes, lanchonetes e similares localizados em

unidades hospitalares e de atendimento A sadde e no aeroporto ou terminal

rodovidrio, desde que destinados exclusivamente ao atendimento de profissionais da

sa0de, pacientes e acompanhantes, e passageiros, respectiva mente;

XXlll - lava nderias;

XXIV - estabelecimentos de manutengSo de eletrodom6sticos e

assistencia t6cnica em geral,

Vertentes,03 delunhO de 2021.
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