
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA

DECRETO N°. 40 DE 14 DE JUNHO DE 2021.

DISP6E    S0BRE    MEDIDAS    RESTRITIVAS    AS

ATIVIDADES SOCIAIS E ECONOMICAS, EM FACE

DA    EMERGENCIA    DE    SAUI)E    PbBLICA    DE

IMpoRTANclA INTERNAcloNAL DEcoRRENTn

DO NOvO cORONAvinus, E SOBRE 0 RETORNO

GRADUAL DESSAS ATIVIDADES.

0 PREFEIT0 D0 MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA, ESTADO DE

PERNAMBUCO, no uso das atribuig5es que lhe confere a Lei Orginica do Municipio de

Belem de Maria, Constituicao do Estado de Pemambuco e da Constituic5o Federal.

CONSIDERAND0 que a Orgahiza9ao Mundial da Sadde - OMS classificou,

em  11  de  margo  de  2020,  que  a  COVID-19,  doenga  causada pelo  novo  Coronavrfus

(denominado SARS-CoV-2), e uma pandemia;

® CONSIDERAND0  que,  mos  termos  do  art.  196  da Constituicao Federal  de

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

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

universal e igualifario ds ag6es e servicos para sua promo9ao, protegao e recuperagao;

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

que  disp5e  sobre  as medidas para  enfrentamento  da  emergencia de  sadde ptiblica de

imporfancia intemacional decorrente do Coronavirus;

CONSIDERAND0  o disposto no Decreto n° 49.959, de  16 de dezembro de

2020,  que  mant6m  a  declaragao  de  situapao  anormal  caracterizada  como  estado  de

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



CONSIDHRANDO a necessidade de estabelecer temporariamente regras ainda

mais restritivas quanto as atividades sociais e econ6micas, em face dos novos ndmeros

de  casos  confirmados  de  pessoas  contaminadas  pelo  novo  Coronavrfus  e  a  elevada

ocupac5o dos leitos de UTI nessas localidades;

CONSIDERANDO, ainda, a indispensabilidade de se reduzir a velocidade de

disseminap5o  do  vrfus  em  municipios  especificos,  onde  se  t6m  verificado  pontos  de

aglomerag5o de pessoas;

CONSIDERAND0 por fim,  a necessidade de mitigapao  dos danos sociais e

econ6micos decorrentes da ampliacao de medidas restritivas rigidas em nosso Municipio,

por mais esse pen'odo,

DECRETA:

Art.  10.  0  municipio  de  Bel6m  de  Maria/PE,  obedecer5  aos  dispostos  neste

Decreto.

Art. 20. Fica permitido o acesso aos rios, barragens, 1agos, cachoeiras, inclusive

aos calgadees, ciclofaixas, parques e pragas, sem aglomeracao, permanecendo vedada a

utilizap5o de son.

Parigrafo thico. Fica permitida, exclusivamente das 9h is 16h de segunda-feira

a sexta-feira, a comercializagao na faixa de areia dos rios, barragens, lagos, cachoeiras,

obedecidos  os  protocolos  sanifarios,  permanecendo  vedada  mos  finais  de  semana  e

feriados.

Art. 3°. A realizacao  de celebrag5es religiosas presenciais,  sem aglomerag5o,

em igrejas, templos e demais locais de culto podem ocorrer das 5h as 20h de segunda-

feira a sexta-feira, e das 5h as 18h mos finais de semana e feriados.

Pafagrafo iinico.  Os  locais  que  ocorrem as  celebra¢6es religiosas presenciais,

poderio funcionar com limite maximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade total.



Art. 40. Fica permitido o atendimento ao pbblico e funcionamento regular das

atividades econ6micas, sem aglomerac5o, respeitando-se os seguintes hofarios:

I - comercio em geral, de centro e de bairro, escrit6rios comerciais e de prestagao

de servicos, sal6es de beleza, barbearias, cabeleireiros e similares e feiras de neg6cios:

a) o funcionamento didrio das atividades deve coITesponder,  no malimo,  al0

(dez) horas continuas mos dias de semana e 8 (oito) horas continuas nos finais de semana

e feriados;

b) a abertura dos estabelecimentos nao deve ocorrer antes das 5h nos dias de

semana e das 6h nos fmais de semana e feriados; e

c) o encerramento das atividades deve ocorrer ate as 20h nos dias de semana e

ate as 18h mos fmais de semana e feriados;

11 -academias e demais estabelecimentos voltados a pratica de atividades fisicas:

a) das 5h as 20h de segunda-feira a sexta-feira; e

b) das 5h as 18h mos fmais de semana e feriados;

Ill  -  restaurantes,   1anchonetes,   1ojas   de   conveniencia,   bares   e   similares,

mantendo-se a proibigao da utilizagao de son:

a) das 5h as 20h de segunda-feira a sexta-feira; e

b) das 9h as 17h ou das I Oh as 18h, mos finais de semana e feriados.

Art. 50. As atividades econ6micas e sociais, cujo funcionamento nao tenha sido

expressamente disciplinado neste Capitulo , deverao observar o hor5rio de funcionamento

descrito nas alineas do inciso I do all. 4°, com excecao daquelas previstas no Anexo I,

que  se  submetefao  a  horino  de  funcionamento  pr6prio,  respeitados  os  protocolos

sanitirios especifi cos.



Art. 60. A feira livre do Municipio de Belem de Maria/PE funcionara as quintas

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

observando as medidas sanitdrias e evitando aglomerac6es.

Parigrafo tinico. A populag5o que frequenta a feira livre do Municipio de Bel6m

de Maria/PE dove utilizar mascaras de protegao facial

Art. 7°. Permanecem vedados em todo o Municipio de Bel6m de Maria/PE o

funcionamento dos estabelecimentos e a pratica das atividades seguintes:

®
I - clubes sociais, esportivos e agremiac5es,  exceto para o funcionamento de

restaurantes,  bares,  sal6es  de beleza,  academias  de ginastica e a pratica de atividades

esportivas individuals;

11 - competic5es  e praticas  esportivas  coletivas,  profissionais  ou voltadas ao

lazer, com exceeao dos jogos de futebol profissional, sem pdblico, cumprido o protocolo

especifico.

Parigrafo iinico. As excec6es constantes no inciso I do capwz devem observar os

respectivos horarios de funcionamento indicados neste Decreto.

Art. 8°. Permanece vedada no Municfpio de Bel6m de Maria/PE a realizapao de

shows,   festas,   eventos   sociais   e   corporativos   de   qualquer   tipo,   com   ou   sem

comercializapao de ingressos, em anbientes fechados ou abertos, ptiblicos ou privados,

inclusive eni clubes sociais, hot6is, bares, restaurantes, rios, barragens, 1agos e cachoeiras,

independentemente do ndmero de participantes ,

Art. 90. Permanece obrigat6rio, em todo tenit6rio do Municlpio de Bel6m de

Maria/PE,  o uso  de mascaras pelas pessoas,  mos  espagos  de  acesso  aberto  ao phblico,

incluidos  os bens  de uso  comum  da populaeao,  vias ptiblicas,  no  interior dos  6rgaos

phblicos, mos estabelecimentos privados e mos veiculos ptiblicos e particulares, inclusive

6nibus, taxis e Lotag5es.



§   1°  Os  6rgaos  ptiblicos,  os  estabelecimentos  privados  e  os  condutores  e

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

empregados, colaboradores, consumidores, usuatos e passageiros.

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

mascaras, a seus servidores, funcionalios e colaboradores.

Art.   loo.   0   desempenho   de   atividades   econ6micas,   sociais   e   religiosas

autorizadas deve observar o uso obrigat6rio de miscaras, higiene, quantidade mckina 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  sanifarios  setoriais  expedidos  pela  Secretaria  de  Satide  e  Secretaria  de

Desenvolvimento Econ6mico do Govemo do Estado der Pemambuco, ja em vigor ou

editados  posteriormente,  isoladarnente  ou  em  conjunto  com  as  demais  secretarias  de

estado envolvidas.

Parigrafo iinico.  As normas complementares  e protocolos  sanitinos  setoriais

referidos   flo    caput    disciplinar5o    os    limites    da    capacidade    de    ocupapao    dos

estabelecimentos  autorizados  a  funcionar  e  poderao  estabelecer  medidas  adicionais

adequadas  ao  cumprimento  deste  Decreto,  inclusive  para  suprir  lacunas  e  alterar  os

horalos de funcionanento previstos para as atividades sociais e econ6micas.

Art.  11.  Os  estabelecimentos  comerciais  e  de  prestaeao  de  servieos  devem

informar, em seus locais de acesso e nas suas redes sociais, o horalo de funcionamento

adotado, em cumprimento a este Decreto.

Art.   12.   0   descumprimento   do   disposto   neste   Decreto   podefa   acarretar

responsabilizapao dos infratores, mos termos da legislagao existente.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Belem de Maria/PE,  14 de junho de 2021.

ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFETTO DO MUNIcfpTO DE BELEM DE MARIA



ANEX0 I

HSTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR HM

HORARIOS PROPRIOSA PARTIR DE 14 DE JUNH0 DE 2021

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

delegados, mos inbitos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, dos Minist€rios

Pdblicos   e   dos   Tribunais   de   Contas,   e  I.epresentag6es   diplomaticas,   devendo   ser

priorizado o teletrabalho;

11 -farmdeias e estabelecimentos de venda de produtos medico-hospitalares;

Ill -postos de gasolina, inclusive loja de conveniencia, apenas para ponto de coleta;

IV -servigos essenciais a salde, como medicos, clinicas, hospitais, 1aborat6rios e demais

estabelecimentos relacionados a prestacao de servieos na area de sadde, observados os

termos de portaria ou outras normas regulamentares editadas pelo Secretino Estadual de

Satde;

V -servieos de abastecimento de agua, gas e demais combustiveis, saneamento, coleta de

lixo, energia, telecomunicap6es e internet;

VI -cliricas e os hospitais veterinirios e assistencia a animais;

VII -servieos funeral.ios;

VIII   -hoteis   e   pousadas,   incluldos   os   restaurantes   e   afins,   1ocalizados   em   suas

dapendchcias, com atendimento restrito aos hospedes ;

IX -servigos de manutengao predial e preveng5o de incendio;

X -servigos de transporte, amazenamento de mercadorias e centrais de distribuigao;

XI  -estabelecimentos  industriais  e  logisticos,  ben  como  os  servigos  de  transporte,

amiazenanento e distribuigao de seus insulnos, equipamentos e produtos;



XII -1ojas de veiculos e oficinas de manutenefro e conserto de maquinas, equipamentos,

veiculos leves e pesados e, em relacao a estes, a comercializac5o e servicos associados de

pecas e pneunaticos;

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

coleta,   na   modalidade   drive   thni,   e   para   atendimento   presencial   exclusivo   a

caminhoneiros, sem aglomerapao;

XIV  -servigos  de  auxilio,  cuidado  e  atengao  a  idosos,  pessoas  com  defici6ncia  e/ou

dificuLdade de locomocao e do grupo de risco, realizados em domicilio ou em institui96es

destinadas a esse fin;

XV -servicos de seguranea, 1impeza, vigilincia, portaria e zeladoria em estabelecimentos

ptiblicos e privados, condominios, entidades associativas e similares;

" -imprensa;

XVII   -servigos   de   assistencia   social   e   atendimento   a   populagao   em   estado   de

vulnerabilidade;

XVIII  -transporte  coletivo  de  passageiros,  incluindo  taxis,  devendo  observar normas

complementares editadas pela autoridade que regulamenta o setor;

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

abastecimento alimentar da popula95o ;

XX -atividades de construcao civil;

XXI  -  Igrejas,  templos  e  demais  locais  de  culto,  em  qualquer  dia  e  horario,  para  a

reaLiza¢ao de atividades administrativas, servicos sociais e celebrae6es religiosas apenas

de forma virtual, sem ptiblico;

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

XIII - 6ticas;



XXIV -pesca artesanal;

XXV -1ojas de materials e equipamentos de informatica;

XXVI -1ojas de defensivos e insumos agricolas;

XXVII -casas de racao animal e petshops;

XXVIII -bancos, servigos financeiros e lotericas;

XXIX -oficinas e assistencias tecnicas em geral;

XXX -1ojas de material de constrngao e prevenc5o de incendio;

XXI -lojas de produtos de higiene e limpeza;

XXII -dap6sitos de gis e demals combustiveis;

XXIII -lavanderias ;

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

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

fomecimento dos insumos necessarios a fabricaeao de mascaras e outros Equipamentos

de Protecao Individual -EPI` s relacionados ao enfrentamento do Coronavirus;

XXXVI  -atividades  relacionadas  aos  Cursos  de  Formapao  Profissional  oriundo  de

concurso  ptiblico  para  ingresso  nas  carreiras  de  Defesa  Social  do  Estado,  que  serao

regidas por regras sanit5rias prdprias, definidas por Portaria da respectiva Secretaria;

XXXVII   -prestacao   de   servigos   de   contabilidade  urgentes,   que   exijam   atividade

presencial;

XXXVIII  -   servieos   de   atencao   e   salvaguarda   dos   direitos   das   criangas   e   dos

adolescentes, realizados no finbito dos conselhos tutelares;

1111111111111111111-
._..____.   I._:`,:_  ```:              I.  _  I    __:.    _      L   __`  \  _               ...    __i  .... :`_:;'`  `+.:r-.-i   ,._:  ,.i=L=.::=i:L_.i.__i_._+-_..:L=:.`=.±=:_: ..-.`.:_.`i>±=`._.._._:`_.i:_..I.`-i__`=``  __i   __   _  __.I.r,  _.__  `_.._...:.__  `_`_        :



XXXIX-estabelecimentos voltados ao comercio atacadista;

XL -atividades de engenharia, arquitetura e urbanismo para situa?6es urgentes e de apoio

a construcao civil;

XLI  -estabelecimentos  pdblicos  e  privados  de  ensino,  para  preparacao,  gravagao  e

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

pedag6gicas.

®


