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Decreto Municipal n.°. 180/2021, de 14 de Junho de 2021.

Dispõe

sobre

a

adoção de medidas de

à Pandemia do Covid-19 em
razão do aumento de casos no mês de junho

prevenção

de 2021 e dá outras providencias.

Prefeito Constitucional do Municipio de Itapetim,

Estado

de

Pernambuco, no uso das atribuições que Ihe conferem a Lei Organica
Municipale demais disposições aplicáveis e,
Considerando que o Município de Itapetim vem editando seguidos atos
normativos que estabeleceram medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana
pelo novo Covid-19;
Considerando que desde o ano de 2020 o Municipio encontra-se formalmente

sob situação de emergência, com adoção de um grande número de medidas
para enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19;
Considerando que em 2020 e já em 2021 se decretou estado de calamidade
decorrente do Covid-19;
para enfrentamento da pandemia
Considerando o disposto na Lei Federal n.°. 13.979/2020, de 6 de fevereiro de

pública

2020,

e

suas

alterações,

que

sobre

dispõe

as

medidas para enfrentamento da

emergência de saúde püblica de importância

internacional decorrente do

Covid-19,
Considerando a recente avaliação do cenário epidemiológico do Estado de
Pernambuco em relação à infecção pelo Covid-19, com peculiaridades com

referência ao Sertão do Pajeú;
aumento de
registro pela Secretaria Municipal de Saúde do
aos números da
casos de pessoas contaminadas pelo Coronavirus em relação
se refere a
primeira semana do mês de junho de 2021, inclusive no que

Considerando o

quantidade de internações

centros

Rua

e

transferências de

pacientes graves para

outros
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Considerando o teor da Recomendação n.°., 002/2021, de 07 de junho de

2021, emitida pela Promotoria de Justiça de Itapetim, determinando a adoção
de medidas para efetivo cumprimento das restrições determinadas pelos atos
do Governo do Estado;
Considerado ser a vida do cidadão o maior bem, além de ser o direito
fundamental da mais alta expressão constitucional, sendo obrigação do Poder
Publico, em situações excepcionais, agir com seu poder de policia para a

proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por
mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham,
Faz saber que Decreta:
Art. 1° Este Decreto dispõe sobre o estabelecimento de medidas de

restrição visando
promover

periodo

o

o

distanciamento social

combate à

compreendido

excepcionalmente,

com

propagação
entre
o

como

do Covid-19,
dias

os

15

objetivo

único

forma de

a

a

20

prevenir o contágio e

de

resguardar

de

observadas

serem

junho
o

de

no

2021,

interesse da

coletividade.

Da Restrição Parcial da Locomoção e Aglomeraçäão
Art. 2° Fica determinada

qualquer

indivíduo a

restrição de locomoção noturna,

a

permanência

e

o

trânsito

em

às 05h:00min,
praças públicas, das 21h:00min

vedado

vias, equipamentos,

no

periodo previsto

a

locais e

no

artigo

anterior.
no caput deste artigo as
S 1° Ficam excetuadas da vedação prevista
de saúde ou farmácia,
hipóteses de deslocamento para ida e volta a serviços
a
ou situações em que fique comprovada
para compra de medicamentos,
às penalidades
urgência, tornando o responsável pelas informaçðes sujeito

legais caso

não se comprove a veracidade da

justificativa apresentada.
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S2° A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos
servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções,
que atuam nas unidades públicas de saúde, segurança

demais atividades

essenciais.
Art. 3° Fica proibido, a qualquer horário, no período mencionado no

artigo 1° deste Decreto:
- a aglomeração nas calçadas situadas em praças do Municipio; e
-

a prática de atividades fisicas nas praças, calçadas e academias

públicas.
Da Proibição da Comercialização de Bebidas Alcoólicas
Art. 4° No periodo mencionado no artigo 1° deste Decreto, fica proibida
a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, inclusive delivery, em bares,

restaurantes, lanchonetes, clubes recreativos, parques aquáticos, quiosques,

trailers, supermercados, distribuidoras, mercadinhos, mercearias, bodegas,
postos de combustiveis, lojas de conveniência e similares estabelecidos em
todo o território do Municipio, devendo estes produtos serem retirados de
exposição ou cobertos com tapumes, lonas ou outro meio eficaz que impeça a
sua visualização pelos consumidores.
Parágrafo Unico - A violação da proibição prevista no caput deste artigo

importará na suspensão cautelar do alvará de funcionamento e imediata
comunicação a Receita Federal do Brasil e a Secretaria Estadual da Fazenda
para fins de cancelamento das respectivas inscrições, sem prejuízo da

aplicação da multa legalmente prevista.
Da

Art. 5° No
a

realização

Suspensão da

Feira Semanal de Abastecimento

período mencionado

da feira semanal de

artigo 1° deste Decreto, fica suspensa
abastecimento do Municipio, podendo haver
no

prorrogação da suspensão conforme Plano de Convivência em Anexo.
Rua Major

Cláudio Leite. S/N- Centro Itapetim/PE- CEP: 56.720-000

Fonefax: (87) 3853-1374/ 1138

CNPJ: 11.358.157/0001-00

Sou maig

ITAPETIM
GOVERNO MUNICIPAL*
GABINETE

Das Medidas Sanitárias Obrigatórias

Art.

6°

E obrigatória

estabelecimentos

E obrigatório,

Art. 70
mesmo

que artesanal,
1°O

S
acesso

uso

aberto

públicas,
estejam

no

ao

em

pelas

pessoas

de máscara

Os

órgãos públicos,

órgãos públicos,

servidores,

em

o

circulação

nas

de máscara,

vias

nos

espaços de

privados

a

exigir

colaboradores,

pessoas

com

Transtorno

deficiências sensoriais

ou

constante

no

que

presencial.
privados
uso

o

e

os condutores

de máscaras pelos

consumidores,

usuários

passageiros.

S3 A disposição

públicas.

da população, vias

nos estabelecimentos

os estabelecimentos

empregados,

uso

Municipio,

caput é compulsório

no

operadores de veiculos ficam obrigados

seus

locais estratégicos, para

incluidos os bens de uso comum

público,

interior dos

estejam

previsto

Decreto, bem

termos deste
em

dos

higienização constante

todo território do

autorizados a funcionar de forma

S 2°
e

possam realizar a

frequentadores

os

nos

álcool 70%
colocação de dispensers de

como a

que

funcionar,

autorizados a

entrada

na

temperatura

de

aferição

a

caput deste artigo

do Espectro Autista

(TEA),

outras deficiëncias que

máscara facial adequadamente, conforme

as

declaração

não

se

e

aplica às

deficiência intelectual,

impeçam de

usar uma

médica.

Das Regras de Monitoramento e Transição

Art. 8° As proibiçóes

e

restriçðes

estabelecidas neste

Decreto ficam

em

dos
dia 20 de junho de 2021 e desde que ocorra a efetiva reduçäo
números de casos ativos e internações decorrentes do Covid-19, adotando-se

vigo até
o

o

Unico.
cronograma do Plano de Convivência teor do Anexo
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Fica criado

1

Comitê Social de Monitoramento dos

o

Números da

Pandemia da Covid-19, composto:
I-

Il

pela

Secretária

Municipal de Saúde;

pelo representante

da Policia Militar

Il-pelo representante docomércio de
IVVVI-

pelo representante do
pelo representante

serviço de

do

representante do

pelo

comércio

serviço

no

Municipio;

bebidas alcoólicas;

varegista

em

geral;

academias;

de salão de beleza

e

barbearia.

este artigo serão escolhidos
Os membros do Comitê de que trata
20
S
em
reunirão todas as sextas feiras,
pela Secretária Municipal de Saúde, que se
dos
e escrutinio público
horário por esta designada, visando a apuração
os de casos ativos, os de
números da Pandemia no Municipio, principalmente
de pacientes para outros centros,
internações locais e das transferências
e
semana seguinte, das faixas de transição
objetivando a ativação, para a
Plano de Convivência teor do Anexo
retomada de atividades estabelecidas no

Único.
S

30

prevista

no

artigo,

Compete

artigo 1°

ativar

as

a

Secretária

deste Decreto,
de

faixas

Convivência teor do Anexo

Municipal
após

proibições

Unico,

ouvido
e

Saúde, após

de
o

a

data final

Comitê de que trata este

restrições previstas

no

Plano

anunciando-a por meio do boletim diário da

Secretaria Municipal de Saúde o qual terá efeito de ato normativo competente.

Disposições Gerais

Art. 9° A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às
penas

previstas

no

artigo

10 da Lei Federal n.", 6.437/1977, de 20 de agosto de

1977, além das sanções previstas na legislação municipal.
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S1° Todos os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização poderão
autuar

e

aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

S2° O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a
criminal, nos termos do artigo 268 do Código Penal, que prevê como crime
contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público

destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

S 3 A reincidência no descumprimento das regras previstas
Decreto acarretará a cassação do alvará do estabelecimentoinfrator.

neste

Art. 10. Classifica-se como infração disciplinar o fato de servidor público
do Município se envolver em ocorrências que caracterize violação as normas

estabelecidas neste Decreto, sujeitando-o às sanções legais por meio dee
processo administrativo

lotação perante órgão
Art.

11.

disciplinar,

do

aumentada no caso de servidor

público com

Serviço Público Municipal de Saúde.

Qualquer

cidadão

poderá

noticiar fatos

e

pessoas

em

comportamento de violação as regras estabelecidas neste Decreto, utilizando-

se do WhatsApp de número (87) 9 9960-8903, podendo encaminhar arquivos
de video, fotos e dados de localização da infração, quando Ihe será
assegurado o anonimato.

Art. 12. Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art 13. Este Decreto terá vigência tempgrária para o periodo
compreendido no período gstapelecido no jartigo 1

com sua publicação no

Diário Oficial Eletronico dos MunicdAios do Etado de Pemambuco.

Vww
u
dekno Alves de Moura
PREFEITO

Aline Karina'Alves da Costa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EmersonDaridCoreia Lima

ASSESSORIAJNRÍDICA
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Anexo Unico
Plano de Convivência

Faixa 01-VERMELHA
-Caracterização: Número de

casos

igual

ou

superior a 30 ativos e

6

internações.
- Proibições e Restrições:
alcoólicas;
de comercialização de bebidas
-

- da feira semanal de abastecimento;
da

locomoção

noturna

21h:min

após às

antes

e

das

5h:00min;

Faixa 01
Caracterização:

-

Número de

casos

igual

ou inferior

29 ativos

e

4

internações.
- Proibições e Restrições:

no formato
de bebidas alcoólicas exceto
comercialização
da

-

delivery
-

apenas aos

abastecimento, restrita
da feira semanal de
início às 5h:00min
comerciantes locais, com

realização

a
e

término às

9h:00min;

Faixa 01 - VERDE

-

Caracterização: Número de

casos

igual

ou

inferior

a

20

casos

ativos e 3 internações
Proibiçoes e Restrições:
sem limitaçöes
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