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CERTIFICOQUEESTEDOCU.      NTO FOI
PUBLICADO..0 MURAL DApl   .FEITURA
MUNICIPA`LDE BELEM DE I   .`RIA/PE

ESTABELECE     MEDIDAS     DE     ENFRENTAMENTO     AO

COVID-19, NO AMBITO D0 MUNIcipIO DE BELEM DE

n4ARIAmE.

bo

0 D0 MUNIcipI0 DE BELEM DE MARIA, Estado de Pemambuco, no uso de

suas atribui96es legais e de acordo com o artigo Ilo, inciso V, da Lei Orgahica Municipal, e,

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que disp6e

sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergencia de  sadde  priblica de  importincia  intemacional

decorrente do coronavirus;

CONSIDERANDO  o  disposto  noDecreto  n°  53,  de   15  de  setembro  de  2021,  que

mantem  a declarapao de   situapfro anomal   caracterizada  como  estado  de  calamidade  priblica  no

fmbito do  Municipio  de Belch de  Maria/PE,  em decorrchcia da pandemia de  COVID-19,  doenga

causada pelo novo coronavins  (SARS-CoV2);

CONSIDERAND0 o interesse social;

CONSIDERAND0 a necessidade de eliminar os casos de COVID-19 em todo territ6rio

do Muniofpio de Belin de Maria/PE;

CONSDERANDO que o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pemambuco,

emitiu nota, recomendando que realizap6es de eventos com aglomerap6es como festas de fmal de uno

e camaval devem ser evitadas ate o seguro controle da pandemia, ante o risco de aumento de casos e

mais mortes pela Covid 19.

DECRETA:

Art. 1°. Ficam proibidas, em todo o Muniofpio de Belch de Maria/PE, quaisquer festas ou

eventos  de  fmal  de  ano  (Natal  e  Reveillon),  em  ambientes  aterios  ou  fechados,  promovidos  por

iniciativa priblica ou privada.
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Pardgrafo dni€o. A proibigfo se estende is queimas de fogos de artificio, bern como, a

comercializapfro em todo o Muhicipio de Belem de Maria/PE.

Art. 2°. Fica cancelada a Festa do Comfroio de Belin de Maria/PE do ano de 2022,

Art.  30.  Ficam proibidas,  em todo  o territorio  do  Municipio  de Belch  de  Maria/PE,  a

realizapao  de  qualsquer  festas  e  eventos  de  pre-camaval  e  camaval  no  ano  de  2022,  em  ambientes

abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pdblica ou privada.

Parigrafo dnico. A proibieao se estende a pared6es automotivos, trios eletricos, blocos

carnavalescos, passeatas e demais eventos que venham a ocasionar aglomerap5es de pessoas.

Art.  4°.  Ficani  proibidas,  em  todo  o  territ6rio  do  Municipio  de  Belem  de  Maria/PE,  a

realizapfo  de  trimas,  motociatas,  carreatas,  passeatas,  cavalgadas,  vaquejadas,  rodeios,  pega  de  boi,

tomeios e competig6es esportivas e demais eventos que venham a ocasionar aglomerap6es de pessoas.

Art.  5°.  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  comprovapao  de  vacinagao  contra  a

COVID-19,  observadas  as orientap6es medicas,  sanitinas  e o  calendino  estabelecido pela Secretaria

Estadual de Satde, para o ingresso e permanchcia no interior dos 6rgaos e entidades da Administrapao

Direta e Indireto do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Belem de Maria/PE.

Pardgrafo dnico. A comprovapao de vacinapao que trata o captf f podera ocorrer por meio

do Comprovante de Vacinapao Oficial, expedido pela plataforma do Sistema bnico de Satide - Conecte

SUS, ou por outro meio comprobat6rio, como cademeta ou cartao de vacinapfro, emitido pela Secretaria

Estadual  de  Sadde  e  pela  Secretaria  Municipal  de  Saride  ou por  outro  govemamental,  nacional  ou

estrangeiro,  com registro  da aplicap5o  das vacinas,  confome calendario  estabelecido pela Secretaria

Estadual de Sadde.

Art.  6°.  Cabera  aos  6rgaos  e  entidades  da  Administrapao  Direta  e  Indireta  do  Poder

Executivo do Muniofpio de Belem de Maria/PE a adogfro das seguintes providencias:

I - controle de entrada de cada individuo nas suas dependencias, mediante apresentaeao de

comprovapao do esquema vacinal juntamente com documento de identidade com foto;

11 - manutengao dos acessos as suas dependencias livres de tumultos e aglomerap6es; e
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Ill - cumprimento dos protocolos sanitalos vigentes.

Pardgrafo inico. Os dirigentes mal[imos dos 6rgaos e entidades se responsabilizarao pela

observancia do disposto neste Decreto e de todos os protocolos sanitinos estabelecidos.

Art. 7°. As exigchcias deste Decreto nfo se aplicaln aqueles que, por atestado medico ou

que, mos temos do Plano Nacional de Imunizapto (PNI) nao integrem, temporiria ou permanentemente,

grupo elegivel para recebimento do imunizante, inclusive em raz5o da faixa etata.

Pardgrafo    dnico.   No   caso    de   condicao   temporata,    cessados   os   motivos   que

impossibilitavam a imunizapao, revoga-se automaticamente a dispensa prevista no capwz.

Art.  8°.  A  Secretaria Municipal  de  Sadde  de  Bel6m  de  Maria,  Estado  de  Pemambuco,

poded  estabelecer  nomas   complementares   espeeificas,   necessdrias   ao  implemento   das  medidas

estabelecidas  neste  Decreto,  devendo  estabeleeer  as  hip6tese  em  que  o  comprovante  de  vacinapfro

podera  ser  dispensado,  especialmente  quando  sua  exig6ncia  implicar  risco  a  sadde  ou  a  seguranga

ptiblica.

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagfo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Bel6m de Maria (PE), 30 de novembro de 2021 .

rfefhRc4AI
PREFEITO DO MUNICIPIO DE BEL DE RARIA
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