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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 013 DE 26 DE MAIO DE 2020

DECRETO MUNICIPAL Nº 012 DE 26 DE MAIO DE
2020.
 

Adota medidas administrativas voltadas ao
enfrentamento e à redução dos riscos de
disseminação e contágio do Coronavírus
(COVID-19) no âmbito interno da
administração pública 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,
CONIDERANDO os Decretos nº 004, de 20 de março de 2020
e 007, de 08 de abril 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.
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 48.969, DE 23 DE
ABRIL DE 2020 do Governo do estado de Pernambuco.
Faz saber que DECRETA:
Art. 1º - O Decreto nº 007, de 08 de abril de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
 
Art. 2º - 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 proibida qualquer tipo de
comercialização de produtos alimentícios e congêneres nos
logradouros públicos.
 
Art. 3º - Ficam instituídas barreiras sanitárias na entrada do
Município na vila Bela Vista que faz divisa com o município
de Exu-PE, como também poderão ser instituídas barreiras
sanitárias nas demais saídas do Município e ser objeto de
fechamento para fins de entrada de apenas uma ou duas vias do
Munícipio a depender da necessidade e requisição da vigilância
sanitária e Secretária de Saúde, para fins de controle e
monitoramento do fluxo de pessoas e veículos, em especial:
I - Deslocamentos entre os domicílios e os locais de trabalho de
servidores/empregados públicos;
 
II - Deslocamentos entre os domicílios e os locais de trabalho
de trabalhadores da iniciativa privada em setores essenciais em
funcionamento;
 



III - Deslocamentos entre os domicílios e os locais de trabalho
de prestadores de serviço em setores essenciais em
funcionamento;
 
IV - Deslocamentos para assistência de pessoas com
deficiência, crianças e idosos;
 
V - Deslocamentos para participação em atos judiciais, quando
convocados pelas autoridades competentes;
 
VI - Deslocamentos necessários ao exercício da atividade de
imprensa;
 
VII - Transporte de cargas e mercadorias;
 
VIII - Deslocamentos devidamente regulados pela Central de
Regulação do Sistema Único de Saúde;
 
IX - Deslocamentos para pessoas já residentes em Granito-PE;
 
X - Deslocamentos por motivo de força maior ou necessidade
impreterível, desde que devidamente justificados;
 
XI - Deslocamentos nos casos de urgência/emergência, de
ambulâncias por motivos de saúde, próprios e de terceiros para
assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros
estabelecimentos do mesmo gênero.
 
Parágrafo único. Deslocamento de veículos de socorro de
incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação
de trânsito, quando em serviço terão acesso livre.
 
Art. 2º As barreiras sanitárias serão coordenadas e orientadas
pela Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde,
podendo ser objeto de parceria com a Polícia Militar do Estado
de Pernambuco - PMPE.
 
§ 1º Em relação aos deslocamentos citados no art. 3º, inciso X,
caberá à equipe da barreira sanitária verificar os fatos
relevantes apresentados.
 
§ 2º Em relação aos deslocamentos citados no art. 3º, inciso XI,
caberá à equipe da Vigilância Sanitária Municipal das equipes
da Secretaria de Saúde da barreira sanitária avaliar as
condições de urgência/emergência apresentadas.
 
§ 3º Em relação ao deslocamento de pessoas com sintomas
relativos à Covid-19, os pacientes deverão ser orientados a
procurar atendimento no sistema de saúde da cidade que
vieram se não for residente no Município de Granito-PE.
 
§ 4º A Vigilância Sanitária e as equipes da Secretaria
Municipal de Saúde poderá, ainda, preencher ficha de
diagnóstico clínico e fazer aferição de sinais vitais e prestar
orientações aos condutores e passageiros.
 
Art. 4º 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. 5º O descumprimento de qualquer dos dispositivos
contidos neste Decreto poderá ensejar a aplicação das
penalidades previstas no art. 268, do Código Penal, sem
prejuízo da responsabilização cível e administrativa, quando
for aplicável.
 
Art. 6º Fica autorizada a apreensão de qualquer veículo ou
qualquer outro meio de transporte, que esteja transportando
passageiros em desconformidade com o estabelecido no
presente Decreto.
 
Parágrafo único. O veículo ou qualquer outro meio de
transporte apreendido será conduzido ao local adequado e



ficará sob a tutela dos órgãos da municipalidade.
 
Art. 7º.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. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal de Granito, 26 de maio de 2020.
 
JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito de Granito 
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