
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 007 DE 08 DE ABRIL DE 2020. ALTERA O

DECRETO Nº 004, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE REGULAMENTA, NO
MUNICÍPIO DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, MEDIDAS

TEMPORÁRIAS E RESTRITIVAS PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

DECRETO MUNICIPAL Nº 007 DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Altera  o  Decreto  nº  004,  de  20  de  março  de
2020,  que  regulamenta,  no  Município  de
Granito  Estado  de  Pernambuco,  medidas
temporárias e restritivas 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  e  decreta  Estado  de
Emergência  em  saúde  pública  e  dá  outras
providências.

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,

CONIDERANDO o Decreto nº 004, de 20 de março de 2020
que  regulamenta,  no  Município  de  Granito  Estado  de
Pernambuco,  medidas  temporárias  e  restritivas  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 e decreta
Estado de Emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO  a  Recomendação  03/2020  do  Ministério
Público do Estado de Pernambuco, por meio do Promotor de
Justiça da Comarca de Bodocó.

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas restritivas
temporárias adicionais para enfrentamento da emergência de
saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do
Coronavírus, inclusive quanto à concentração e à aglomeração
de pessoas,

CONSIDERANDO  o  DECRETO  Nº  48.882,  DE  03  DE
ABRIL DE 2020 do Governo do estado de Pernambuco.

Faz saber que DECRETA:

Art.  1º.  SUSPENDER, até deliberação em contrário,  a feira
livre semanal do Município de Granito-PE que se realiza as
Quintas-feiras,  ficando  também  proibida  a  realização  em
qualquer outro dia da semana.

Parágrafo Único - Fica permitido aos agricultores e produtores
da  agricultura  familiar  do  Município  comercializar  seus
produtos  na  sede  e  nos  povoados  desde  que  obedeça  às
determinações  deste  decreto  e  comuniquem  previamente  a
vigilância  sanitária  para  adotar  medidas  de  prevenção  ao
covid-19, tais como:

I-O  fornecimento  de  álcool  em  gel  para  os  clientes  e
produtores;

II-A limitação de distância de 3 metros entre uma barraca ou
local de venda e determinação de não aglomerar mais de duas
pessoas por barracas;
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III-Informar  a  vigilância  sanitária  com  antecedência  de  03
(três) dias da data de comercialização dos seus produtos para
melhor adequação do local e das determinações anteriores.

Art. 2º. A Administração Municipal, imbuída do seu Poder de
Polícia  que  lhe  é  inerente,  poderá,  por  seus  agentes  de
fiscalização,  determinar  o  fechamento  dos  estabelecimentos
comerciais que descumprirem as medidas proibitivas impostas
pela  Administração  Federal,  Estadual  e  Municipal  em
decorrência do COVID-19, podendo, se for o caso, requisitar e
utilizar-se de força policial para tal fim.

§ 1° Os estabelecimentos comerciais que estão regulamentados
no  Decreto  Estadual  de  Pernambuco  e  Municipal  como
essenciais e, por conseguinte de livre comercialização, devem
adotar  regras  de  não  aglomerações  emanadas  neste  decreto
sobre pena de suspensão de suas atividades.

I – Fica proibido a aglomeração de mais de 5 (cinco) pessoas
dentro dos ambientes comerciais, as filas de pagamento devem
obedecer o distanciamento de 1,5 (um metro e meio) entre as
pessoas;

II  –  É  recomendável  aos  comerciantes,  garantir  EPI  –
Equipamentos de Proteção de Individual para seus funcionários
tais como álcool em gel - 70%, luvas e mascaras;

III-  É recomendável  que os  estabelecimentos  disponibilizem
informações afixadas em locais  visíveis,  sobre  o  horário  de
atendimento ao público em geral, como forma de diminuir o
fluxo de pessoas indevidamente;

§  2°.  Fica  estabelecido  neste  decreto  as  sanções  para
comerciantes  e demais  produtores que não se adequarem as
regras  de  vigilância  e  demais  normas  Federais,  Estadual  e
Municipal;

I- Notificação pelo descumprimento de alguma medida para se
adequar no prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento da
mesma pelo órgão de vigilância Municipal;

II- Suspensão do alvará pelo prazo de até 30 dias em caso de
reincidência de alguma determinação da comercialização dos
produtos ou de abertura do comercio e multa no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III- Cassação do Alvará e/ou recolhimento dos produtos pelo
tempo que durar as regras estabelecidas nos Decretos do estado
de  Pernambuco  e  do  Município  de  Granito,  em  caso  de
reabertura  dos  comércios  ou  comercialização  dos  produtos
quando estiver incorrendo na falta anterior de suspensão, em
caso de recolhimento dos produtos serão destinados em 3 dias
as famílias que por ventura estiver nos cadastros sociais como
baixa renda.

Art. 3º. RECOMENDAR que as Casas Lotéricas e os Postos de
Atendimento  Bancário  situados  no  município,  dada  a
essencialidade  do  serviço,  deverão  permanecer  em
funcionamento, observando as seguintes medidas preventivas:

I- Permitir a permanência de até 5 (cinco) pessoas dentro da
recepção ou sala de espera, observando a distância mínima de
1,5m (um metro e meio) entre os clientes;

II-  Caso o  local de espera do atendimento não comporte os
clientes  nas  condições  acima  descritas,  organizar  filas  no
exterior do prédio,  igualmente disciplinando os clientes para
que observem a distância mínima de 1,5m (um metro e meio)
entre eles;

III- Em não sendo possível a instalação de lavatório com água
corrente,  sabão  e  papel  toalha,  o  estabelecimento  deverá
fornecer, ao menos, álcool em gel para os clientes em espera.
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IV- O município disponibilizará um profissional de segurança
para  ajudar  nas  adequações  do  presente  decreto,  como
disponibilizará  o  pessoal  da  vigilância  Sanitária  para
acompanhar  o  cumprimento  e  informar  as  pessoas  das
presentes normas:

Art.  4°.  As  medidas  previstas  neste  Decreto  poderão ser
reavaliadas a qualquer momento.

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6°. Ficam revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal Granito, 08 de abril de 2020.

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal
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