
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
REGULAMENTA, NO MUNICÍPIO DE GRANITO ESTADO DE

PERNAMBUCO, MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME
PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020.

DECRETO MUNICIPAL Nº 003 DE 18 DE MARÇO DE
2020.
 

Regulamenta, no Município de Granito Estado
de Pernambuco, medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
Coronavírus, conforme previsto na Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo Art. 70 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde -
OMS classificou, em 11 de março de 2020, que o COVID-19,
nova doença causada pelo novo Coronavírus (denominado
SARS-CoV-2), é uma pandemia;
 
CONSIDERANDO a altíssima capacidade de contágio por
cada pessoa doente com o COVID- 19 na transmissão desse
vírus;
 
CONSIDERANDO que, a cada dia, têm se confirmado novos
casos de pessoas contaminadas com o COVID-19 em todo o
território nacional;
 
CONSIDERANDO, em particular, que o COVID-19 apresenta
elevada taxa de mortalidade que se agrava entre idosos, pessoas
com doenças crônicas e imunodeprimidas;
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV), bem como a Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde,
transmitida em 13 de março de 2020, para que, durante o atual
período de emergência na saúde pública, fossem adiados ou
cancelados eventos de massa governamentais, esportivos,
culturais, e/ou políticos, bem como cruzeiros turísticos;
 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição
Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
 
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto
de 2019,
 



CONSIDERANDO o DECRETO Nº 48.809, DE 14 DE
MARÇO DE 2020 do Governo do estado de Pernambuco.
 
CONSIDERANDO a PORTARIA NORMATIVA TC/PE Nº
92, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Que Dispõe sobre
procedimentos e regras de caráter temporário para mitigação
dos riscos de contágio e propagação do novo Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco,
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para
mitigação dos riscos de propagação da COVID-19 e para
preservação da saúde das autoridades, dos servidores, dos
estagiários, dos munícipes e dos demais colaboradores e dos
visitantes que frequentam as dependências das secretarias e
órgão municipais e no próprio município,
 
CONIDERANDO o DECRETO Nº 48.810, DE 16 DE
MARÇO DE 2020 do Governo do estado de Pernambuco,
que altera o Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias
para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, conforme previsto na Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
 
CONSIDERANDO a Recomendação 03/2020 do Ministério
Público do Estado de Pernambuco, por meio do Promotor de
Justiça da Comarca de Bodocó.
 
Faz saber que DECRETA:
 
Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus, no âmbito do Município de Granito-PE, ficam
definidas nos termos deste Decreto.
 
Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Município, pelo prazo
indeterminado:
 
– eventos de qualquer natureza com público superior a 50
(cinquenta) pessoas;
– atividades coletivas em ambiente fechado;
 
– atividades educacionais em todas as escolas públicas e
particulares do Município;
 
§ 1º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário
escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Educação, após o retorno das aulas.
 
Art. 3º Os bares e restaurantes deverão observar na organização
de suas mesas a distância mínima de dois metros e meio entre
elas.
 
Art. 4º Os eventos esportivos no Município somente poderão
ocorrer com os portões fechados ao público, mediante
autorização expedida pela Vigilância Sanitária do Município e
Termo de Compromisso assinado pelos organizadores.
 
Art. 5º Qualquer pessoa que esteja chegando de viajem no
município, seja assintomático ou que apresente febre e
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das
asas nasais) ou que tenha retornado de localidade com casos do
novo Coronavírus, nos últimos dez dias, deverá ficar em
isolamento voluntário em domicílio, a princípio por 7(sete)
dias ou até 14(quatorze) dias.
 
Art. 6º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos
previstos em lei.
 



Art. 7º Fica autorizada a aquisição direta e sem licitação de
bens e serviços necessários à implementação das medidas
tratadas neste Decreto, (contratação de profissionais e pessoas
jurídicas da área de saúde, aquisição de medicamentos, leitos
de UTI e outros insumos) com fundamento no inciso IV do
artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 
§ 1º O responsável pela demanda deverá justificar a escolha do
fornecedor e o preço, cabendo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal a aprovação do pedido.
§ 2º A razoabilidade do preço será demonstrada por qualquer
meio idôneo de pesquisa ou cotação, independentemente da
fonte.
§ 3º Em caso de necessidade devidamente justificada, é
admitida a utilização de suprimentos de fundos,
independentemente do valor, para as aquisições tratadas neste
Decreto, sendo a nota fiscal o documento idôneo para a
prestação de contas.
§ 4º Aplica-se este artigo aos casos de inexigibilidade previstos
no artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 
Art. 8º As ações e os serviços de saúde voltados à contenção da
emergência serão articulados pela Secretaria Municipal de
Saúde embasado no Plano Municipal de Enfrentamento ao
Coronavírus, poderão contar com a participação dos demais
órgãos e entidades da Administração Pública deste Município.
 
Art. 9º Fica criado o Comitê Municipal de Enfrentamento ao
Coronavírus (Covid- 19), integrado pelos membros da
Administração Pública Municipal.
 
Art. 10º Ouvido o Comitê Municipal de Enfrentamento ao
Coronavírus (Covid- 19), a Secretaria Municipal de Saúde
emitirá boletins informativos sempre que se julgar necessário,
onde tornará pública as informações oficiais de competência do
serviço público de saúde do Município.
 
Art. 11. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento.
 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 13. Ficam revogados as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal Granito, 18 de março de 2020.
 
JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal
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