
Prefeit

BELEMDE
ura  Municip

MARI
SERIEDADE    E    TFtABALHO

DECRErlio NQ 55. DE 27 DE SEluMBRo DE 2o21.

..,\ I IDAO DE PUBL  JACAO

CERTIFIC0 Our. ESTE COCU. ENT0 F0l
PUBLICAD01.0 MURAL DA PREFEITURA

®

®

ALTERA 0 DECRETO Ng 44|A, DE 03 DE]UIHO DE
2021,  QUE  DISPOE SOBRE  0  RFTORNO  GRADUAL

DAs  ATlvlDADrs  soclAls  E  EcONOMlcAs,  QUE
SOFRERAM RESTRICOES EM  FACE DA EMERGENCIA

DE       sAaDE       pt}B LlcA        DEcORRENTE       D O
CORONAVIRUS.

Plo DE BEljEM DE MARIA, Estado de Pemambuco, no
Ilo,  inciso V,  da Lei  Orginicauso  de  suas  achbulc6es legais  e  de  acordo  com o  artigo

Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no Decret,o nQ 53, de 15 de setembro de 2021,

que  mantem  a declaraefro de  situacao anormal  caracterizada  como  estado  de  calamidade
pdblica no ambito do Estado, em decorrfencia da pandemia de COVID-19, doenca causada
pelo novo coronavirus  ( SARS-CoV2);

CONSIDERANDo a necessidade do retomo gradual das atividades socials      e
economicas, tendo em vista o avaneo do processo de inuniza€ao da populacao e a reducao
do ndmero de intema€6es em consequ€ncia da Covid-19, em todas as rech6es do Estado,

DECRFTA:

Art IQ. A pardr de 27 de setembro de 2021, o Decreto nQ 44-A, de 03 de juno
de  2021,  que  disp6e  sobre  o  retomo  gradual  das  atividades  socials  e  econ6micas,  que
sofreram restricao  em  face  da  emergencia  de  saride ptiblica  de  ilnportincia iliternacional
decorrente do novo coronavirus, passa a vigorar corn as seguintes alterap6es:

"Art  2Q  Em todo o  Municipio de Bel6m de Maria,  a realizapin de

celebrap6es   reliriosas   presencials,   sem   aalomeracao,   em   igrejas,
templos  e  demais  locals  de  culto  podem  ocorrer  das  5h  a  lh,  em
qualquer cia da semana. (NR)

Parigrafo  iinco.  Celebrap6es relichosas com mais  de  300  (trezentas)
pessoas  devem  observar  os  limites  de  capacidade  do  ambiente  e
nulnero malfino  de pessoas  estabelecidos  em Portaria  Conjunta da
Secretaria de Satide c da Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico
do  Estado de  Pemambuco,  que  tamb6m disciplinafa a exigencia da.
apresentapao  dos  comprovantes  do  esquema vacinal  completo  e/ou
dos resultados negativos dos testes para a Covid 19. (AC)
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Art. 3Q
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Ill - escrit6rios comerciais e estabelecimentos de prestapao de servicos
em geral, das 5h is 24h. (NR)

Art.  4Q  ................................................................................

I - galerias comerciais e feiras de neg6cio, das 8h as 24h; (NR)

11 - restaurantes, lanchonetes, lojas de conveliiencia, bares e similares,
das 5h a  lh e  espacos  e casas de recep€ao e eventos, das  8h a  lh;
(NR)

IV -clubes sociais, das 5h a lh; (NR)

V - equiparnentos cultiirais, das 8h is 24h. (NR)

§  2Q A presenca de pdblico mos  estabelecimentos  mencionados mos
incisos  do  caput fica  condicionada  a observincia da capacidade  do
ambiente  e  limite  maximo  de  pessoas  estabelecidos  em  Portaria
Conjunta da Secretaria de Sande e da Secretaria de Desenvolvimento
Econ6nrico  do  Estado  de  Pemambuco,  que  tambem disciplinari a
exig€ncia  da  apresentacao  dos  comprovantes  do  esquema  vacinal
completo  e/ou  dos  resultados  negativos  dos  testes  para  a  Covid  19.
(NR)

§ 3Q A partir de 27 de setembro de 2021, fica permitida a utilizapao de
sauna,  no  estabelecimento  mencionado no  inciso  IV,  atendendose
aos protocolos definidos em Portaria Conjunta da Secretaria de Sadde
e   da   Secretaria  de   Desenvolvimento   Econ6mico   do   Estado   de
Pemanbuco. (AC)

Art.  6Q  A  prrfuca  de  atividades  esportivas  em  quadras  e  campos,
inclusive  competic6es  das  modalidades  coletivas  e  individuals,  em
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centros e associap6es esportivas e em clubes sociais fica permitida, em
todo o Municipio de Bel6m de Maria, ate a lh. (NR)

§  1Q A presenca de priblico nos eventos mencionados no caput, fica
permitida,  desde  que  observados  o  limits  malfimo  de  pessoas  e  a
capacidade   do   ambiente   estabelecidos   em  Portaria   Conjunta  da
Secretaria de Sa.dde e da Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico
do  Estado de Pemarnbuco,  que tambem disciplinari a exig€ncia da
apresentaeao  dos  comprovantes  do  esquema vacinal  completo  e/ou
dos resultados negativos dos testes para a Covid 19. (NR)

Art.  7Q.  Fica autorizado em todo o Municipio de Belem de Maria a
reali2acao   de   eventos   culturais,   shows   e   bailes,   com   ou   sem
comercializapao  de  ingressos,  em  ambientes  fechados  ou  abertos,
inclusive     em     clubes     sociais,     hoteis,     bares     e     restaurantes,
pelmanecendo  vedado   em   cspacos   phbhcos,   em   que   nao   haja
controle de entrada e de acesso. (NR)

§  19 A presenca de pdblico mos  eventos  mencionados no  caput fica
condicionadaL    i    obediencia    da    capacidade    do    ambiente,    do
quantitativo   de   pessoas   dos   horinos   estabelecidos   em   Portaria
Conjunta da Secretaria de Sahde e da Secretaria de Desenvolvimento
Econ6mico, que tamb6m disciplinara a exigencia da apresentacao dos
comprovantcs  do  esquema  vacinal  completo  e/ou  dos  resultados
negativos dos testes para a Covid 19. (NR)

§ 4Q Para fins de controle do acesso do pdblico aos eventos descritos
no   caput  poderfo   ser   utilizados   aplicativos   de   desenvolvedores
particulares,   desde   que   aptos   a   consulta   sobre   a   conclusho   do
esquema  vacinal  ou  a  testagem  negativa  para  Covid-19,  mediante
cruzamento de infolmap6es com bancos de dados oficials. (NR)

Art. 2Q. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.

Art. 3Q. Ficam revogados o §1Q do art. 5Q e os §§ 2Q, 6Q e 7Q do art. 7Q do Decreto
nQ 44.A, de 03 de juno de 2021.
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Ptibhique-se. Redstre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Belem de Maria (PE), 27 de setembro de 2021.
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