
DECRETO No 14512021, DE 24 DE MA10 DE 2021. 

EMENTA: Estabelece as regras relativas as 
medidas temporarias para enfrentamento da 
emergencia de saude publics de importincia 
intemacional decorrente do novo coronavirus 
no lmbito do Municipio de Venturosa. 

0 PREFEITO DO MUNIC[PIO DE VENTUROSA, no uso das suas atribui@es legais, 
tendo em vista os poderes conferidos pelas constituiges Federal e Estadual e pelo 
inciso II do artigo 80 da Lei Orglnica Municipal. 

CONSIDERANDO a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qua1 
o Ministro de Estado da Saude declarou Emergencia em Saude Publica de 
Importincia Nacional (ESPIN) em decorrhncia da l n f e e o  Humana pelo Novo 
Coronavirus; 

CONSIDERANDO os 1087 casos confirmados de Covid-19 em nosso municipio 
(Boletim Epidemiologico Municipal 22/05/2021), que caracteriza a confirma@o de 
148 casos em 15 dias; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto no 50.561, de 23 de Abril de 2021, Mantem 
medidas restritivas as atividades sociais e econBmicas, em face da emergencia de 
saude publica de importincia internacional decorrente do novo coronavirus; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica reconhecido pelo Decreto 
Legislative no 139, de 14 de janeiro de 2021 e Decreto Municipal no 02812021 de 06 
de janeiro de 2021. 

CONSIDERANDO o disposto na Lei no 17.260, de 10 de maio de 2021, que define 
as atividades religiosas como atividades essenciais durante a vigbncia de situa@o 
de calamidade publica, decorrente de emergencia sanitaria ou catastrofe natural e 
da outras providbncias; 

CONSIDERANDO, ainda, que a vacina@o nHo tem avanpdo na velocidade 
necessaria e que os numeros das ultimas tres semanas, apesar de esthveis, 
mostram um patamar ainda alto de casos, obitos e internages; 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de estabelecer temporariamente 
regras mais restritivas de atividades sociais e econ6micas para o Municipio, em face 
dos novos numeros de casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo 
coronavirus e a elevada ocupa~8o dos leitos de enfermaria do Centro de 
Atendimento Covid-19. 
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DECRETA: 

Art. lo - A partir de 24 de rnaio de 2021, o plano de convivencia com a Covid-19 
estabelecido pelo Estado de Pernambuco adotado por esta Municipalidade, que trata 
do retorno das atividades sociais e econamicas de forrna gradual, obedecendo-se os 
protocolos especificos, especialmente quanto a IimitaMo da capacidade de 
ocupagio dos ambientes e horarios de funcionarnento, o b s e ~ a h  no municipio de 
Venturosa o disposto neste Decreto. 

Art. 2" - No period0 compreendido entre 24 de maio de 2021 e 06 de junho de 2021, 
esta vedado o exercicio de atividades econ6micas e sociais: 

I - de segunda-feira a sexta-feira, das 18h ate as 5h do dia seguinte; 
II - aos sabados, dorningos e feriados, em qualquer horiirio. 

§I0 - As restri~des previstas no caput niio se aplicam as atividades indicadas no 
Anexo I. 

5 2O -As agencias bancarias e lotericas ficam autorizadas a funcionar fora do horario 
estabelecido neste Decreto, caso haja atendirnento para recebimento de beneficios 
sociais e de auxilio emergencial financeiro do Governo Federal. 

§ 3' - 0 s  restaurantes, lanchonetes, bares e sirnilares, em qualquer horario, podem 
realizar entrega a domicilio e funcionar corno ponto de coleta e por drive thru, 
permitindo-se o atendimento presencial, fora do horario previsto nos incisos do 
caput, sern aglomeraMo, exclusivamente para caminhoneiros, nos estabelecimentos 
localizados em rodovias, inclusive em postos de gasolina. 

Art. 3O - Fica permitida, das 5h as 20h de segunda-feira a sexta-feira, e das 5h as 
17h nos finais de semana e feriados, a realizaMo de celebragdes religiosas 
presenciais, sern aglorneraMo, em igrejas, templos e demais locais de culto, desde 
que cumprida a ocupagio de 30% (trinta por cento) da capacidade ou presenp de 
no maximo 100 pessoas, recornendando-se que aos finais de sernana, as 
celebrafles religiosas ocorram apenas de forma virtual, sern publico. 

Art. 4O - Ficam suspensas, at6 o dia 06 de junho de 2021, as aulas presenciais nas 
escolas da Rede Municipal de Ensino e da Rede Particular, recomendando-se a 
suspensiio das atividades escolares da Rede Estadual. 

3 lo - 0 art. lo do Decreto Municipal no 142 de 11 de rnaio de 2021 passa a vigorar 
com a redagio do caput deste artigo. 

5 2" - Fica permitido o funcionamento das atividades adrninistrativas dos 
estabelecimentos citados no caput deste artigo, obsewado o horhrio de 
funcionarnento de 08h as 12h. 
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Art. 5O - Fica estabelecido que a feira livre de Venturosa, sera realizada 
exclusivamente as terps-feiras com inicio as 05h e encerrarao as suas atividades 
em ate, no maximo, as 14h do seu dia de realiza~ao, com a permiss60 de 
comercializa@o apenas de ggneros alimenticios tais quais: frutas em geral, verduras 
em geral, carnes em geral, cereais em geral, laticinios, ovos e especiarias. 

Paragrafo him. Fica suspensa a feira de animais realizada no Parque de 
Exposi@o Municipal ate 06 de junho de 2021. 

Art. 6O - Fica vedado o consumo de qualquer tipo de aliment0 ou bebida, assim como 
a comercializag80 de bebida alcoolica, nos logradouros onde e realizada a Feira 
Livre, no gmbito do Municipio de Venturosa, ate a data de 06.06.2021. 

5 1" - Para fins de evitar o risco de prolifera@o e contagio do virus, so sera 
permitida a circula~io de pessoas nos logradouros onde sera realizada a Feira Livre 
que estiverem usando mascara de protege e uso de alcool, conforme orientaGes 
divulgadas pelas autoridades competentes. 

Art. 7O As atividades econ6micas e sociais, cujo funcionamento n io  tenha sido 
expressamente disciplinado neste Decreto, dever&o obsewar o horario de 
funcionamento das 8h as 18h, de segunda-feira a sexta-feira, com exce~6o daquelas 
previstas no Anexo I, que se submetera0 a horario de funcionamento proprio, 
respeitados os protocolos sanitarios especificos. 

Art. - Fica suspenso ate o dia 06 (seis) de junho do corrente ano, o atendimento 
presencial na sede Prefeitura de Venturosa nos dias de terGa e quinta -feira, sendo 
que nos demais dias o atendimento sera limitado, seguindo os protocolos sanitarios. 

5 lo - 0 s  servips publicos vinculados ao Setor de L ic i ta~ks  e a Secretaria 
Municipal de Finanps seriio regulados pelo Chefe lmediato de cada Orgfio. 

5 2O -As Secretarias Municipais poderfio editar normas internas para regulamentar a 
prestag80 dos servips pliblicos, considerando o cenario epidemiol6gico de cada 
orgao. 

3O - A determinag80 do trabalho remoto e obrigatoria, quando houver 
compatibilidade com o sewip. 

Art. go - Fica suspenso at6 o dia 06 (seis) de junho de 2021, o funcionamento de 
servips de academias de ginastica no municipio de Venturosa. 

Art. 10 - Permanece vedado em todo o Municipio de Venturosa o funcionamento dos 
estabelecimentos e a pratica das seguintes atividades: 

I - clubes sociais, espaps para festas e eventos com ou sem piscinas, espaps 
esportivos e agremiafles, exceto para o funcionamento de restaurantes, bares, 
saldes de beleza e a pratica de atividades esportivas individuais, seguindo o horario 
estabelecido no anexo II; 
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II - equipamentos culturais; 
111 - parques de diversgo, tematicos e similares; 
IV - competifles e pr6ticas esportivas coletivas, profissionais, com exce@o dos 
jogos de futebol profissional, sem publico, cumprido o protocolo especifico; 
V - qualquer atividade de lazer ou evento em chacaras elou casas de ferias, em 
qualquer dia e hodrio. 

Paragrafo unico. As excefles constantes no inciso I devem observar os respectivos 
horarios de funcionamento indicados neste Decreto. 

Art. 11 - Permanece vedada no hmbito do Municipio de Venturosa a realiza@o de 
shows, festas, eventos sociais e corporativos de qualquer tipo, w m  ou sem 
comercializaqfro de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, pljbliws ou 
privados, inclusive em clubes sociais, hoteis, bares e restaurantes. 

Art. 12 - Permanece obrigatorio, em todo o Municipio de Venturosa, o uso de 
mascaras pelas pessoas, nos espapos de acesso aberto ao publico, incluidos os 
bens de uso comum da populaflo, vias pljblicas, no interior dos orgiios publicos, 
nos estabelecimentos privados e nos veiculos publicos e particulares, inclusive taxis, 
vans e mot0 taxi. 

Paragrafo Unico. 0 s  orggos publiws, os estabelecimentos privados e os condutores 
e operadores de veiculos ficam obrigados a exigir o uso de mascaras pelos seus 
servidores, empregados, wlaboradores, consumidores, usuarios e passageiros. 

Art. 13 - 0 desempenho de atividades ewn6micas, sociais e religiosas autorizadas 
deve observar o uso obrigatorio de mascaras, higiene, quantidade maxima e 
distanciamento minimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas 
e externas, devidamente sinalizadas, e as regras estabelecidas em normas 
complementares e protocolos sanitarios setoriais expedidos pelo Estado de 
Pernambuco e pela Secretaria de Saude e dos Direitos da Mulher. 

Art. 14 - 0 descumprimento do disposto nesse Decreto podera acarretar 
responsabilizaflo dos infratores, nos termos da legislaflo existente. 

Art. 15 - Este decreto em vigor na data de sua publicaq80, perdurando seus efeitos 
ate 06 de junho de 2021. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, em 24 de maio de 2021. 
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Uma rldade de todos! 1 

ANEXO l 

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR EM 
HORARIOS PR~PRIOS, NOS TERMOS DO 5 3 O  DO ART. 2" 

I - servicos publicos municipais, estaduais e federais, inclusive os outoraados ou 
delegad&, nos lmbitos dos Poderes Executive, Legislativo e ~udiciirio, dos 
Ministerios Publicos e dos Tribunais de Contas. e reoresentades diolomaticas. 
devendo ser priorizado o teletrabalho; 

II - farmacias e estabelecimentos de venda de produtos medico-hospitalares; 

111 - postos de gasolina, corn exceflo de lojas de convenibncia; 

IV - servips essenciais a saude, como medicos, clinicas, hospitais, laboratorios e 
demais estabelecimentos relacionados a prestago de servigos na area de saude, 
observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares editadas pelo 
Secretario Estadual de Saude; 

V - servips de abastecimento de agua, g k  e demais combustiveis, saneamento, 
coleta de lixo, energia, telecomunica@es e internet; 

VI - clinicas e servips de assistbncia a animais; 

VII - servips funerarios; 

Vlll - hoteis e pousadas, incluidos os restaurantes e afins, localizados em suas 
dependbncias, corn atendimento restrito aos hospedes; 

IX - servips de manuten@o predial e prevenflo de indndio; 

X - servips de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de 
distribuiMo; 

XI - estabelecimentos industriais, atacadistas e logisticos, bem como os servips de 
transporte, armazenamento e distribuieo de seus insumos, equipamentos e 
produtos; 

XI1 - oficinas de manutenglo e conserto de mdquinas e equipamentos, veiculos 
leves e pesados e, em relago a estes, a comercializaglo e servigos associados de 
peps e pneumaticos; 

Xlll - servips de auxilio, cuidado e atenflo a idosos, pessoas com deficigncia elou 
dificuldade de locomog8o e do grupo de risco, realizados em domicilio ou em 
instituifles destinadas a esse fim; 
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XIV - servips de seguranga, limpeza, vigillncia, portaria e zeladoria em 
estabelecimentos publicos e privados, condominios, entidades associativas e 
similares; 

XV - imprensa; 

XVI - servi~os de assistencia social e atendimento A populago em estado de 
vulnerabilidade; 

XVll - transporte coletivo de passageiros, incluindo taxis e servips de aplicativos de 
transporte, devendo observar normas complementares editadas pela autoridade que 
regularnenta o setor; 

XVlll - supermercados, padarias, rnercados e demais estabelecirnentos voltados ao 
abastecimento alimentar da populaeo; 

XIX - atividades de construgo civil; 

XX - processamento de dados e call center ligados a servips essenciais; 

XXI - servips de entrega em dornicilio de qualquer mercadoria ou produto; 

XXll - pesca artesanal; 

XXlll - restaurantes, lanchonetes e similares localizados em unidades hospitalares e 
de atendimento a saude, desde que destinados exclusivamente ao atendimento de 
profissionais da salide, pacientes e acompanhantes, e passageiros, 
respectivamente; 

XXIV - lavanderias; 

XXV - estabelecimentos de manutengo de eletrodomesticos e assistQncia tecnica 
em geral. 
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ANEXO I1 

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR NOS 
TERMOS DO ART. 10 

De segunda-feira a sexta-feira: 

I - Servips de Alirnentaeo (bares, restaurantes e lanchonetes): 
Horario de Funcionamento: de 08h as 20h 
Capacidade: 50% da capacidade de ocupaeo. 

II - Salaes de Beleza: 
Hor6rio de Funcionarnento: de 08h As 18h 
Capacidade: 50% da capacidade de ocupapiio. 

IV - Pratica de Atividades Esportivas Individuais: 
Horario de Funcionarnento: de 05h as 9h e de 17h as 19h. 
Capacidade: Manter o distanciarnento rninimo de 2 metros entre os praticantes. 

Shbado, doming0 e feriados: Fechados 
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