
DECRET0 N°. 028 DE 25 DE MAIO DE 2021.

Estabelece  novas  medidas  restritivas  em  relapao  a

atividades sociais e econ6micas, no periodo de 26 de

maio  e 6 de junho de  2021, para enfrentamento  da

emergencia    de    satide    pdblica    de    importancia

intemacional decorrente do novo Coronavirus.

0 PREFEITO DO MUNICIPI0 DE  BELEM DE MARIA, ESTADO DE

PERNAMBUCO, no uso das atribuie6es que lhe confere a Lei Orginica do Municipio de

Belem de Maria, Constituicao do Estado de Pemambuco e da Constituigao Federal.

CONSIDERAND0 que a Organizagao Mundial da Sadde - OMS classificou,

em  11  de  mango  de  2020,  que  a  COVID-19,  doenga  causada pelo  novo  Coronavins

(denominado SARS-CoV-2), 6 uma pandemia

CONSIDERANDO  que,  mos  termos  do  art.  196  da  Constituicao  Federal  de

1988, a sadde 6 direito de todos e clever do Estado, garantido mediante politicas socials e

econ6micas que visem a reduc5o  do  risco  de  doenca e  de outros  agravos  e  ao  acesso

universal e igualitalo as ag6es e servicos para sua promocao, protegao e recuperaeao;

CONSIDERAND0 o teor da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

que  disp6e  sobre  as  medidas para  enfrentamento  da  emerg€ncia  de  satide phblica de

importincia intemacional decorrente do Coronavrfus responsavel pelo surto de 2019

CONSIDERAND0dispostonoDDecretoEstadualn°49.959`de16dedezembro

de 2020, que mant6m a declaraefro  de situagao  anormal  caracterizada como estado de

calamidade priblica no ambito do Estado, homologado pela Assembleia Legislativa por

meio do Decreto Le     lativon° 195, de 14 dejaneiro de 2021;

CONSIDERANDO por fim, a indispensabilidade de se reduzir a velocidade de

disseminapao  do  vrfus  em  municipios  especificos,  onde  se  tern verificado  pontos  de

aglomerac5o de pessoas, especialmente durante os finals de semana,



DECRETA:

Art. 1°. Este Decreto estabelece regras complementares e mais restritivas para

enfrentamento da emergencia de sadde phblica de importincia intemacional decorrente

do novo Coronavirus, COVID-19, para vigorar no pen'odo de 26 de maio e 06 de junho

de 2021, em todo o Municipio de Bel€m de Maria, Estado de Pernambuco.

Art. 20. No periodo compreendido entre 26 de maio e 6 de junho de 2021, no

Municipio   de   Belem   de   MariaffE,   fica  vedado,   em   qualquer  dia   e   horino,   o

funcionamento de estabelecimentos  e  a pratica  de  atividades  econ6micas  e sociais  de

forma presencial, com excecao daquelas listadas no Anexo I.

§ 1°. Incluem-se na vedacao do cclpw£, observado o disposto no Anexo I:

I -escolas pthlicas e privadas;

11 - escrit6rios comerciais e de prestacao de servi9os;

Ill - clubes sociais, esportivos e agremiac6es;

IV - competic6es e praticas  esportivas  coletivas, profissionals ou voltadas ao

V -rios, barragens, lagos, inclusive os calgad6es e parques;

VI -ciclofalxas destinadas a atividades de lazer ou recreativas;

VII -galerias comerciais.

1azer;

§2°. As restrig6es previstas no ca!pw/ nao  se aplicam a realizacao de jogos de

futebol profissional, desde que cumprido o protocolo especifico e que n5o haja pdblico.

§3°. A feira livre do Municipio de Bcl6m de Maria/PE funcionara as quintas e

sextas-feiras, entre o periodo compreendido de 05h:01min ate as 17h:59min, observando

as medidas sanitarias e evitando aglomerag6es.



§4°.  A  populagao  que  frenquenta  a  feira  livre  do  Municipio  de  Belem  de

Maria/PE deve utilizar mascaras de protecao facial.

§5°. As igrejas, templos e demais locais de culto podem ficar abertas, mos finals

de semana inclusive, para a realizacfro de atividades administrativas,  servicos sociais e

celebrac6es religiosas apenas de forma virtual, sem ptiblico.

Art. 30. Nos finais de semana, dos dias 29 e 30 de maio, e 5  e 6 de junho de

2021,  fica  vedado  o  funcionamento  de  estabelecimentos  e  a  pratica  de  atividades

econ6niicas e sociais de forma presencial no Municipio de Bel6m de Maria/PE, observado

®             o disposto mos §§  1°, 2°, 3°, 4°, 5° do art. 2° deste Decreto.

Art. 4°. Os estabelecimentos pdblicos e privados autorizados a funcionar devem

operar em conformidade com as regras de uso obrigat6rio de mascaras, de higiene, de

quantidade mckima e de distanciamento minimo entre as pessoas, inclusive em filas de

atendimento intemas e extemas, devidamente sinalizadas, e observar demais exigchcias

estabelecidas  em normas complementares e mos protocolos  de funcionamento editados

pela Secretaria Estadual de Satde e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econ6mico

em vigor

Art. 5°. Permanece obrigat6rio, em todo territ6rio do Municipio de Bel6m de

Maria, Estado de Pemarnbuco, o uso de mascaras pelas pessoas, mesmo que artesanais,

nos espacos de acesso aberto ao ptiblico, incluidos os bens de uso comum da populacao,

vias  pbblicas,  no  interior  dos  6rgaos  ptiblicos,  nos  estabelecimentos  privados  e  mos

veiculos phblicos e particulares, inclusive 6nibus e taxis.

§  10  Os  6rgaos  phblicos,  os  estabelecimentos  privados  e  os  condutores  e

operadores de veiculos ficam obrigados a exigir o uso de mascaras pelos seus servidores,

empregados, colaboradores, consumidores, usuarios e passageiros.

§  2°  Os  6rgaos  phblicos  e  os  estabelecimentos  privados  devem  fomecer  as

mascaras, ainda que artesanais, a seus servidores, funcionarios e colaboradores.



Art.  6°.  0  desempenho  de  atividades  econ6micas,  sociais  e  religiosas  no

Municipio de Bel6m de Maria, autorizadas conforme o Anexo Unico, deve observar o

uso obrigat6rio de mascaras, higiene, quantidade maxima e distanciamento minimo entre

as  pessoas,   inclusive   em   filas   de   atendimento   intemas   e   extemas,   devidamente

sinalizadas, e as regras estabelecidas em normas complementares e protocolos sanitinos

setoriais   expedidos   pela   Secretaria   Estadual   de   Satide   e   Secretaria   Estadual   de

Desenvolvimento Econ6mico, ja em vigor ou editados posteriormente, isoladamente ou

em conjunto com as demais secretarias envolvidas.

Art.  7°.  Permanece  vedada  no  Municipio  de  Bel6m  de  Maria,  Estado  de

Pemanbuco, a realizagao de shows, festas, eventos sociais de qualquer tipo, com ou sem

comercializapao de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, phblicos ou privados,

inclusive  em  clubes  sociais,  hoteis,  bares,  piscinas,  chacaras,  barragens,  1agos,  rios,

cachoeiras, restaurantes, independentemente do ndmero de participantes.

Art.   8°.   0   descumprimento   do   disposto  neste   Decreto   poderi   acarretar

responsabilizapao dos infratores, mos termos da legislag5o existente.

Art.  9°.  Este  Decreto  entra em vigor na data de  sua publicag5o,  produzindo

efeitos a partir de 26 de malo de 2021.

Belem de Maria/PE, 25 de maio de 2021.

ROLPH EBER CASALE JUNIOR

PREFEIT0  D0  MUNIC`PIO  DE  BELEM  DE  MARIA



ANEXO I

ESTABELECIMENTOSESERVICOSAUTORIZADOSAFUNCI0NAR,DE

FORMAPRESENCIAL,NOPERfoD0DE26DEMAI0A6DEJUNH0DE

2021

I  -  servigos  ptiblicos  municipais,  estaduais  e  federais,  inclusive  os  outorgados  ou

delegados,nosinbitosdosPoderesExecutivo,LegislativoeJudicidrio,dosMinisterios

Ptiblicos   e  dos   Tribunals   de  Contas,   e  representag6es   diplomaticas,   devendo  ser

priorizado o teletrabalho;

11-famiciaseestabelecimentosdevendadeprodutosm6dico-hospitalares;

Ill-postosdegaso]ina,inclusivelojadeconveniencia,apenasparapontodecoleta;

IV-servigosessenciaisasatide,comomedicos,clinicas,hospitais,laborat6riosedemais

estabelecimentosrelacionadosaprestacaodeservigosnaireadesatide,observadosos

termosdeportariaououtrasnormasregulamentareseditadaspeloSecretatoEstadualde

Satde;

V-servigosdeabastecimentodeagua,gasedemaiscombustiveis,saneamento,colefade

lixo, energia, telecomunicac5es e internet;

VI-clinicaseoshospitaisveterininoseassistenc].aaanimais;

VII - servigos funerarios;

VIII   -  hot6is   e  pousadas,   incluidos   os  restaurantes   e   afins,   localizados   em   suas

dependencias,comatendimentorestritoaosh6spedes;

rx-servjcosdemanutencaopredjaleprevencaodeincendio;

X-servi9osdetransporte,armazenamentodemercadoriasecentraisdedistribuic5o;

XI  -  estabelecimentos  industriais  e  logisticos,  bern  como  os  servicos  de  transporte,

alThar7f)rna..-an+_  _  I:_i _:1      -~       .



XII -lojas de veiculos e oficinas de manutengao e conserto de maquinas, equipamentos,

veiculos leves e pesados e, em relagao a estes, a comercializagao e servicos associados de

pegas e pneunaticos;

XIH - restaurantes, lanchonetes e similares, por meio de entrega a domicilio, em ponto de

colcta,   na   modalidadc   c77.I.ve   ffarz/,    e   para   atendimento   prcsencial    exclusivo    a

caminhoneiros, sem aglomerag5o;

XIV  -  servieos  de  auxilio,  cuidado  e  atencao  a  idosos,  pessoas  com  defici€ncia  e/ou

dificuldade de locomogao e do grupo de risco, realizados em domicilio ou em instituig6es

destinadas a esse tim;

XV - servigos de seguranga, 1impeza, vigilincia, portaria e zeladoria em estabelecimentos

pbblicos e privados, condominios, entidades associativas e similares;

XVI - imprensa;

XVII   -   servieos   de   assistencia   social   e   atendimento   a  populapao   em   estado   de

vulnerabilidade;

XVIII - transporte coletivo de passageiros,  incluindo taxis e servieos  de aplicativos de

ti-ansporte,  devendo  observar  normas  complementares  editadas  pela  autoridade  que

regulamenta o setor;

XK  -  supermercados,  padarias,  mercados  e  demais  estabelecimentos  voltados  ao

abastecimento alimentar da populacao;

XX - atividades de construgao civil;

XXI - processamento de dados e c¢// ce72fer ligados a servi9os autorizados a funcionar;

XXII - servieos de entrega em domicilio de qualquer mercadoria ou produto;

XXIII - pesca artesanal;

XXIV - 6ticas:



XXV -1ojas de materiais e equipamentos de informatica;

XXVI -1ojas de defensivos e insumos agricolas;

XXVII - casas de ragao animal e petsfeopr;

XXVIII - bancos e servicos financeiros, inclusive lotericas;

XXIX - oficinas e assistencias t6cnicas em geral;

XXX - lojas de material de construeao e pi.evengao de incendio;

XXXI -lojas de produtos de higiene e limpeza;

XXII - dep6sitos de gas e demais combustiveis;

XXXIII -1avanderias ;

XXXIV -prestagao de servigos de advocacia urgentes, que exijam atividade presencial;

XXXV   -   estabelecimentos   de   aviamentos   e   de   tecidos,   exclusivamente   para   o

fomecimento dos insumos necessdrios a fabricacao de mascaras e outros Equipamentos

de Prote¢ao hdividual -EPI`s relacionados ao enfrentamento do Coronavirus;

XXXVI - estabelecimentos phblicos e privados de ensino, para preparagao, gravagao e

transmissao  de  aulas pela internet ou por TV  aberta,  e  o planejamento  de  atividades

pedag6gicas;

JexvII  -  prestaeao  de  servi9os  de  contabilidade  urgentes,  que  exijam  atividade

presencial;

XXVIII - atividades de engenharia, arquitetura e urbanismo para situac6es urgentes e

de apoio a construgao civil;

XXXK- estabelecimentos voltados ao com6rcio atacadista.


