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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
 DECRETO MUNICIPAL Nº 036 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE SUSPENSÃO TOTAL DE
ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS, VISANDO A CONTENÇÃO, NO

ÂMBITO DO DISTRITO DE RANCHARIA MUNICÍPIO DE
GRANITO-PE

Dispõe sobre as medidas temporárias de
suspensão total de atividades não essenciais,
visando a contenção, no âmbito do Distrito
de Rancharia 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 ao 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 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 no Distrito de Rancharia e de Casos
em investigação no Município de Granito-PE;
 
Faz saber que DECRETA:
 
Art. 1º. O horário de funcionamento de estabelecimentos
comerciais e de prestadores de serviços e demais atividades
afins fica limitados as:
 
§ 1º. As 18 horas de segunda a sexta-feira e sábado até 12
horas para estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços e demais atividades essenciais e os mesmos devem
respeitar as seguintes regras;
 
I – Limitar o número de pessoas no comercio em no máximo 3
pessoas por vezes em locais de compra de produtos e
congêneres respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros
de cada pessoa inclusive nas filas para pagamento;
 
II – Nos de salão de beleza, barbearia, cabeleireiros e similares
deve ser obrigatório o agendamento no atendimento aos
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clientes e não permitir mais que 01(uma) pessoa (cliente) por
vez nestes locais para evitar aglomerações;
 
III – Efetuar a Limpeza constante de pisos, balcões, portas,
janelas, maçanetas, guichês ou qualquer outra superfície de
contato que possa conter possível contaminação:
 
IV – Que em locais que seja possível o atendimento com as
portas abertas sem a necessidade de ventilação por ar-
condicionado manter o lugar o mais aberto possível para a
circulação do ar nos locais de atendimento:
 
Art. 2º. Fica suspenso pelo os próximos 20 dias a partir da data
de publicação deste Decreto o atendimento ao público em
restaurantes, lanchonetes, bares e similares, localizados no
distrito de Racharia Município de Granito-PE, sendo permitido
apenas o funcionamento para entrega em domicílio.
 
Art. 3º. É obrigatório, em todo território do Município de
Granito-PE, o uso de máscara, mesmo que artesanal, pelas
pessoas que tenham de sair de casa e circular em vias públicas
para exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços
essenciais.
 
§ 1º O uso de máscara previsto no caput é compulsório 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 que estejam
autorizados a funcionar de forma presencial.
 
§ 2º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os
condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o
uso de máscaras pelos seus servidores, empregados,
colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.
 
§ 3º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados que
estejam autorizados a funcionar devem fornecer as máscaras,
ainda que artesanais, a seus servidores, funcionários e
colaboradores.
 
§ 4° Em caso de descumprimento das medidas a vigilância está
autorizada a notificar e/ou multar os estabelecimentos e as
pessoas, podendo ser suspenso às atividades e até o
cancelamento do alvará de funcionamento, As multas serão
delimitadas na seguinte forma;
 
I – Em caso do descumprimento for constatado pelo
estabelecimento comercial essencial ou que está suspenso as
atividades, as multas podem ser de R$ 500,00 (Quinhentos
Reais) na primeira notificação e podendo chegar até R$
5.000,00 (cinco mil reais) para aquele que tiver três
notificações seguidas de descumprimento das medidas
sanitárias;
 
II – Em caso de descumprimento de pessoas da comunidade a
vigilância poderá notificar a pessoa a usar a máscara sob pena
de aplicar a multa de R$ 100,00 (cem reais) e até R$ 1.000,00
(hum mil reais) para quem desobedecer e receber três
notificações:
 
 
Art. 4º. O descumprimento do dispositivo neste decreto será
comunicado pela vigilância as autoridades policiais que poderá
acarretar a responsabilização dos infratores, nos termos
previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.
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Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Ficam revogados as disposições em contrário.
 
 
Prefeitura Municipal Granito, 16 de dezembro de 2020.
 
 

 
João Bosco Lacerda de Alencar

Prefeito Municipal
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