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Dispôe sobre
econômicas

e

a

flexibilização das atividades

serviços presenciais durante a

decretação de situação anormal, caracterizâda

como "Estado de Calamidade Pública", no
âmbito do Município de Floresta/PE e dá outras
providências.

o

PREFEITO DE ÍrlUNlCíPlO DE FLORESTA/PE, no uso das atribuiçÕes que the

são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Floresta/PE,

CONSIDERANDO

o

agravamento

da pandemia pelo COVID-19 no

território

brasileiro, com reflexo direto neste Município;
CONS]OERANDO a ocorrência do.ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA";
CONSIDERANDO que, nos teÍmos do art. 196 da ConstituiÉo Federal de 1988, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e
econômicas que visem

à reduçáo do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às açÕes e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação;

CONSIDERANDO todas as medidas temporárias para enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID
19, tais como isolamento de populaçâo (preventivo) e interrupção de alguns serviços
essenciais, como educação, com aulas paralisadas, paíte dos atendimentos de
saúde e transporte de pacientes, parte significativa dos serviços assistenciais como

do CRAS, CREAS, procedimentos cadastrais e gerenciais do Programa

Bolsa

Familia dentre outros sobrestados por razões preventivas;

CONSIDERANDO que a restrição e paralisação preventivas de
econômicas (comércio, serviços e obras), determinados complementarmente
Decreto Estadual n". 48.834, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal n" 17, de
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de março de 2A2A, impactará negativamente de modo devastador na êconomia

municipel, de modo a demandar urgentemente o incremento de açÕes assistenciais

à

população municipal âfetada, que embora incalculáveis no momento,

já

sáo

previsivelmente devastadores.
DECRETA:

Art. 1o. Fica

flexibilizada

a

suspensão

do comércio do municipio de

Floresta/PE, desde que observadas a seguintes condições:

l-

Uso obrigatório de máscaras por todos os colaboradores

e

clientes,

devendo ainda ser respeitada a distância mínima de I ,5 metros entre cada
pessoa no local;

ll -

Deve ser disponibilizado para todos os colaboradores e clientes
preparaçôes alcóolicas a 70% (setenta por cento) para higienização das
mãos;

lll

-

Deve ser intensiÍicad a

a

límpeza das superfícies dos ambientes com

o

material da superfície permitir), e, após,
desinfetar com álcool 70% (setenta por cento) ou solução de água sanitária
detergente neutro (quando
1olo

(um por cento), ou outro desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde

conforme tipo de material;

lV - Náo exc,eder em nenhum momento, mais do que 1/3 (um terço) da
capacidade de lotação de cãda estabelecimento; e

§ío. É terminantemente proibido o funcionamento de atividâdes ambulantes
de outros municípios.

Art. 2o- Ficam suspensos e proibidos todos os eventos e reuniÕes, públicos e
particulares, de qualquer natureza, sejam êles de caráter cultural, esportivo, festivos,
quaisquer tipos de atividades esportivas coletivas, jogos de baralho, de tabuleiro, de
entretenimento ou comemorativo, e quaisquer outras atividades que impliguem em
aglomeração de pessoas e ainda:

l-

Continuam autorizados o funcionamento de todos os

varejístas comerciais, industriais e de serviços considerados essenciais
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instalados no terÍitório do município, inclusive ficando autorizada também a

realizaçâo de feiras livres, até posterior deliberação

do Poder

Executivo

e de

salÕes de

Municipal, seguindo as normas da Vigilância Sanitária.

ll -

Ficam autorizados os funcionamentos de barbearias

beleza, com controle de atendimento, na forma de agendamento de horários
para cada cliente, seguindo os protocolos de saúde e vigi!ância sanitária:

lll - Permanece proibido o consumo de bebidas alcoólicas em quaisquer tipos

de

lugares públicos

e nos

recintos dos estabelecimentos que as

comerciâlizem;

lV - Fícam

autorizados

os Íuncionamentos de academias de

ginástica,

de

conveniência, açaiterias, lanchonetes

e

restaurantes. lojas

bares

localizados em quaisquer localidades no âmbito do território do município
seguindo os protocolos de saúde e vigilância sanitária;

V - Ficam autorizados os funcionamentos de templos e igrejas pertencentes a
instituiçôes religiosas, nos dias de quartas-Íeiras, sextas-feiras, sábados e
domingos, não podendo exceder em nenhum momento, mais do que 1/3 (um
terço) da capacidade de lotação de cada templo ou igreja, sendo obrigatôrio o

uso de

máscaras, distanciamento apropriado entre

os

presentes,

disponibilizaçáo de álcool gel, e higienização diária, inclusive entre um evento
e outro do mesmo dia:

Vl - Fica autorizâdo o Íuncionamento das lojas de material de construção e
prevenção de incêndio, bem como outros estabelecimentos tidos como
essenciais, no horário das 8h às 18h;

Vll - As lojas dos segmentos não essenciais como ferragens, lojas de
conÍecçóes, calçados, móveis e eletrodomésticos, óticas, lojas de revendas
de veículos. e utilidades em geral, funcionarão no horário das 8h às 18h;

Vltl - Fica autorizado o funcionamento do Mêrcado Público Municipal, tão
somente para o segmento de comercialização de gêneros alimentícios, de
segunda a sábado, no horário de das 6h às 17h;

lX - Ficam autorizados os funcionamentos de escritórios de âdvocacia e de
contabilidade, nos dias de segundas às sextas-Íeiras, no horário das 8h às
X - As padarias poderão funcionar no horário das 5h às '19h, em todos os

da semana;
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Xl - As farmácias poderão funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, em
todos os dias da semana;

Xll - Continua obrigatórlo o uso de máscaras de proteção facial, para todas as
pessoas que estejam em deslocamento peia cidade para exercer atividade
essencial

e

permitida, ou para deslocamento com a finalidade de adquirir

produtos ou serviços essenciais, seja a pé ou utilizando veículos;

Xlll - Os Secretários Municipais continuam autorizados a adotar medidas
necessárias .iunto às suas respectivas equipes, de modo a garantir os
serviços públicos, resguardando os servidores, contribuintes e público em
geral, e havendo necessidade, poderão adotar medidas extraordinárias, com
a finalidade de viabilizar o pronto atendimento à população;

XIV - Fica determinado o retorno imediato de todos os servidores municipais,

em conformidade com o protocolo mínímo para retomada dos
públicos essenciais,

do Governo do Estado de

serviços

Pernambuco, exceto as

servidoras gestantes. Os demais servidores do grupo de risco teráo carga
horária reduzida.

XV - Ficam autorizados os funcionamentos dos estabelecimentos de saúde
públicos e privados, desde que o atendimento se dê através de consulta
agendada. uso obrigatório de máscara e um distanciamento mínimo de 1,5
metÍos, bem como, os demais protocolos determinados pela Organização
Mundial de Saúde e vigilância sanitária;

Aí.

30. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação

e

produzirá

efeitos enquanto perdurar o "ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA' eausado pelo
COVID 19 - CORONAVíRUSGabinete do

FERRAZ
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