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ESTADO DE PERNAMBUCO 

 MUNICIPIO DE GRANITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE 

Matéria publicada no mural de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Granito 

(PE), no dia 14/05/2021, atendendo as disposições do Art. 97, I, “b” da CE/PE, bem 

como no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/05/2021. 

Edição 2834, Código Identificador: 8DDC20BF.  

 Dou fé, 

DECRETO MUNICIPAL Nº 018 DE 14 DE MAIO DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre as novas medidas 

temporárias restritivas, no âmbito do 

município de Granito-PE, visando 

controlar um possível avanço da 

pandemia da covid-19 em âmbito 

Municipal 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, 

CONSIDERANDO a ocorrência de pandemia causada pelo corona vírus (COVID-19), reconhecida 

pela Organização Mundial de Saúde – OMS, cuja emergência foi reconhecida pelo Ministério da 

Saúde, que declarou por meio da Portaria nº 188/GM/MS/2020 situação de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN);  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, que trouxe uma série de medidas de enfrentamento 

à corona vírus (COVID-19), onde se incluem isolamento e quarentena da população;  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização da Lei nº 13.979/2020; 

  

CONSIDERANDO o disposto em diversos atos restritivos do Poder Executivo Estadual, em 

particular o Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020, o Decreto nº 48.832, de 19 de março de 2020, 

o Decreto nº 48.834, de 20 de março de 2020, o Decreto nº 48.835, de 22 de março de 2020, Decreto 

nº 48.837, de 23 de março de 2020 e o Decreto nº 50433 DE 15 de Março de 2021, que estabeleceram 

restrições a diversas atividades no Estado de Pernambuco; 

 

CONSIDERANDO a ampliação do número de casos confirmados da COVID 19 e de Casos em 

investigação no Município de Granito-PE; 

Faz saber que DECRETA: 

Art. 1º. Prorrogar a suspensão das aulas presenciais, nas escolas e creches da rede pública municipal 

de ensino até 30/06/2021. 

Parágrafo Único - A suspensão determinada no caput deste artigo aplica-se as escolas municipais, 

estaduais, privadas e aos cursos técnicos e profissionalizantes. 
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Art. 2º. Ficam proibidos, no território do Município de Granito – PE, no período de 14 de maio de 

2021 a 30 de junho de 2021, todos os eventos sociais, econômicos e festivos, com potencial de 

aglomerações, tais como: feiras de animais, pegas-de-boi, vaquejadas, além de comemorações de 

aniversários, batizados, casamentos e similares, sejam em espaços públicos ou particulares. 

Art. 3º. Ficam canceladas ainda, entre o mês de junho deste ano de 2021, qualquer tipo de evento 

festivo em alusão as Festas Juninas no âmbito Municipal. 

Art. 4º. Fica SUSPENSA até nova determinação, a comercialização de quaisquer produtos nas 

bancas dos Feirantes que não seja Produtos hortifrutigranjeiros e aqueles derivados do Leite na feira 

livre semanal da sede do Município de Granito-PE que se realiza as Quintas-feiras e da Feira Livre 

do Distrito de Rancharia que acontece nas Quartas-feiras: 

 

Parágrafo Único - Cabe a vigilância Sanitária com o apoio da Policia Militar informar aos Feirantes 

que estar proibida a comercialização dos demais produtos e em caso de descumprimento, será retido 

os produtos e caçado a permissão de comercialização até a duração deste decreto. 

 

Art. 5º. Fica permitido a abertura de restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, bares e 

similares, respeitando a capacidade do estabelecimento e respeitando os protocolos de distância de 

1,5 metro e meio de cada mesa e limite de pessoal:  

 

a) das 5h às 20h de segunda-feira a sexta-feira; e  

 

b) das 9h às 17h ou das 10h às 18h, nos finais de semana e feriados. 

 

Art. 6°. O descumprimento do disposto neste decreto acarretará a adoção de medidas de 

responsabilização no âmbito administrativo, cível e criminal, inclusive sujeitas a multas e outras 

penalidades, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 7º. Permanece obrigatório, em todo território do Município de Granito, o uso de máscaras pelas 

pessoas, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso 

comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados 

e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis, atendendo o percentual determinado 

pelos órgãos estaduais. 

 

Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9°. Ficam revogados as disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura Municipal Granito, 14 de maio de 2021. 

  

 

João Bosco Lacerda de Alencar 

Prefeito Municipal 


