
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 023 DE 12 DE JULHO DE 2020. DISPÕE
SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE SUSPENSÃO TOTAL DE

ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS, VISANDO À CONTENÇÃO DA
DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, E CONTROLAR UM POSSÍVEL AVANÇO

DA PANDEMIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE

DECRETO MUNICIPAL Nº 023 DE 12 DE JULHO DE 2020.
 

Dispõe sobre as medidas temporárias de suspensão
total de atividades não essenciais, visando à
contenção da disseminação da COVID-19, e controlar
um possível avanço da pandemia no âmbito do
município de Granito-PE 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
Coronavírus (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 ao Coronavírus (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 e o Decreto nº 48.837, de 23 de março de 2020,
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. Continua SUSPENSA 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 proibida qualquer tipo de comercialização de
produtos alimentícios e congêneres nos logradouros públicos:
 
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, utilizar-se de força policial para tal fim.
Art. 3º - Este decreto dispõe sobre intensificação de medidas
restritivas, de modo excepcional e temporário, voltadas a contenção da
disseminação da COVID-19 no município.
 
Art.4º - Fica estabelecido, no período de 13 a 27 de julho de 2020, que
só haverá o funcionamento de serviços e de comércios no município
do Granito-PE tidos como essenciais.
 



§1º Excetuam-se da regra docaput:
 
I -Supermercados, padarias, mercados, lojas de conveniência e demais
estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população;
 
II -Lojasde defensivos e insumos agrícolas;
 
III - Farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médico-
hospitalares;
 
IV -Lojasde produtos de higiene e limpeza;
 
V - Postos de gasolina;
 
VI -Casasde ração animal;
 
VII- Lojas de Materiais de Construção;
 
VIII- Oficinas, borracharias e afins;
 
IX - Depósitos de gás e demais combustíveis.
 
§ 2° Excetuam-se da regra docaput:
 
I -Aprestação dos serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas
e hospitais;
 
II -Osserviços de abastecimento de água, gás, energia, telefonia e
internet;
 
III - As clínicas e os hospitais veterinários;
 
IV -Aslavanderias;
 
V -Osbancos e serviços financeiros, inclusive lotérica;
 
VI -Osserviços de segurança, limpeza, higienização e vigilância;
 
VII – As atividades relativas ao setor de construção civil; e
 
VIII - hotéis e pousadas, com atendimento restrito aos hóspedes.
 
§ 3° Em relação às atividades da construção civil, ficará restrito a 5
pessoas por cada escala de trabalho.
Art. 5º - Continua obrigatório, em todo o território do município de
Granito-PE, a utilização de máscara, mesmo que artesanal, pelas
pessoas que tenham que sair de casa e circular em vias públicas para
exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais.
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os órgãos públicos e estabelecimentos
privados ficam obrigados a disponibilizar para os funcionários e exigir
a utilização de mascaras para seus servidores, empregados,
colaboradores, consumidores e usuários.
 
Art. 6º - Fica proibida, no período de 13 a 27 de julho de 2020, a
entrada de todo veículo no âmbito do município, EXCETO, aquele
que seja propriedade dos munícipes de Granito-PE e os veículos para
entrega de mercadoria de qualquer natureza dos serviços essenciais.
 
Art. 7º - Fica restrita a circulação de pessoas, nas ruas da cidade, salvo
por motivo de força maior, justificada nos seguintes casos:
 
I - Para aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos
médico hospitalares, produtos de limpeza e higiene pessoal;
 
II - Para o comparecimento, próprio ou de uma pessoa como
acompanhante, a consultas, tratamentos ou realização de exames
médico-hospitalares, nos casos de problemas de saúde;
 
III - Para realização de operações de serviços bancários; e
 
IV - Para a realização de trabalho, nos serviços e atividades
consideradas essenciais.
 



Art. 8º Os veículos flagrados trafegando, no âmbito do Município de
Granito-PE, em desacordo com o estabelecido neste Decreto, estarão
sujeitos à multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por
cada passageiro transportado.
 
Art. 9º Fica autorizada a apreensão de qualquer veículo ou meio de
transporte, que esteja transportando passageiros em desconformidade
com o estabelecido no presente Decreto.
 
Parágrafo único. O veículo ou meio de transporte apreendido será
conduzido à local adequado e ficará sob a tutela dos órgãos da
municipalidade.
 
Art. 10º.Todas as demais restrições e medidas emanadas pelo Governo
do Estado encontram-se respeitadas por este Decreto, ressalvadas as
ampliações e situações específicas disciplinadas no presente.
 
Art. 11º - Os estabelecimentos autorizados a funcionar, que
desempenhem serviço ou atividade essencial, são obrigados a observar
rigorosamente todas as regras de higiene e proteção para prevenção da
disseminação da COVID-19, observando as exigências estabelecidas
nos decretos já em vigor ou que venham a ser editados, e em especial:
conforme recomendação do ANEXO I DESTE DECRETO.
 
I - Controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 pessoa a cada 10
metros quadrado, ficando proibida a lotação de salas de trabalho,
espera ou de recepção;
 
II - Seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 2
(dois) metro para pessoas com máscara;
 
IV - Fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool
gel);
 
V - Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara;
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica recomendado que nos estabelecimentos
que possuam caixas ou estações de pagamento, elas sejam ocupadas
de maneira intercalada, a fim de respeitar o distanciamento mínimo.
 
Art. 12º- Fica autorizado, sem restrição de horário, o serviço de
entrega à domicílio (delivery) de alimentos in natura e
industrializados, comida pronta, medicamentos, produtos médico-
hospitalares e produtos de limpeza e higiene pessoal.
 
Art. 13º- Fica proibida a circulação de veículos alternativos de
passageiros, de qualquer espécie, para outros municípios.
 
Art. 14º- O descumprimento do dispositivo neste decreto pode
acarretar a responsabilização dos infratores, nos termos previstos nos
artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A Secretaria de Saúde deverá articular com a
Vigilância Sanitária e a Polícia Militar e Civil de Pernambuco a
fiscalização deste decreto, aplicando advertências e multas nos casos
necessários.
 
Art. 15°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16°. Ficam revogados as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal Granito, 12 de JULHO de 2020.
 
João Bosco Lacerda de Alencar
Prefeito de Granito
[assinado no original]
 
ANEXO I
 
ORIENTAÇÕES PARA O COMÉRCIO
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Granito, através da Vigilância
Sanitária, vem por meio deste informar à rede de comércios de
Granito sobre as orientações para enfrentamento da COVID-19 nos



estabelecimentos comerciais. Fica estabelecido o prazo de 3 dias para
a adequação das orientações marcadas como obrigatórias.
 
Implemente escalas alternadas de funcionários para evitar lotação
(recomendação);
Remanejar os funcionários os seguintes grupos para funções que não
envolvam contato com clientes (recomendação):
Idosos
Diabéticos
Hipertensos
Quem tem insuficiência renal crônica
Quem tem doença respiratória crônica
Ou pessoas que apresentem os sintomas de contágio;
Realizar a desinfecção do local de trabalho. Higienizar balcões,
bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, máquinas de
cartão, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, com
álcool 70% ou diluição de Hipoclorito de sódio a 2%, em intervalos
mínimos de 30 minutos (obrigatório);
Disponibilize álcool em gel 70% para os funcionários e clientes ou
lavatório com agua corrente, sabão e papel toalha (obrigatório);
Uso obrigatório de máscara recobrindo boca e nariz para clientes e
funcionários (obrigatório);
Clientes e funcionários devem evitar o contato pessoal, mantendo
distância de pelo menos 1,5 metros. Orientamos a realizar demarcação
do chão para controlar a distância nas filas (obrigatório).
Está suspenso consumo de alimentos em comércios (mercantis,
lanchonetes, padarias, restaurantes, etc.) (obrigatório):
Os serviços de alimentação (restaurantes e lanchonetes) localizados
dentro dos supermercados não poderão fornecer alimento para
consumo no local, sendo permitida apenas a venda de marmitas e
lanches pré-elaborados e embalados para serem levados para consumo
em casa (obrigatório);
As padarias não poderão servir alimentos para consumo no local
(obrigatório);
Suspender o uso de mesas pelos clientes dentro dos estabelecimentos
(obrigatório);
Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse
seca, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça e prostração,
dificuldade para respirar e batimento das asas do nariz) deverão ser
afastados do trabalho e informado imediatamente a vigilância sanitária
(obrigatório).
Restrição de entrada de número de clientes somente até 50%
(cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento, podendo
entrar somente 1 pessoa da mesma família (obrigatório).
 
Certo de que as recomendações serão atendidas, agradecemos a
colaboração e empenho.
 
SECRETARIA DE SAÚDE
Vigilância Sanitária Municipal
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