
DECRETO No 01912020, DE 16 DE MARGO DE 2020. 

EMENTA: Regularnenta no rnunicipio de 
Venturosa, rnedidas ternporarias para 
enfrentamento da ernergdncia de saude 
publica, decorrente do coronavirus. 

0 PREFEITO DO MUNIC~PIO DE VENTUROSA, no uso das atribui~aes que lhe s lo  
conferidas pelo inciso XXll do artigo 80 da Lei Organica do Municipio, 

Considerando a classifica@o pela Organizago Mundial de Saude, no dia de 11 de 
rnarFo de 2020, classificou corno pandemia o COVID-19 nova doenp causada pelo 
Novo Coronavirus (denorninado SARS-COV-2); 

Considerando que a situago dernanda o emprego urgente de medidas de 
preven~iio, controle e contengo de riscos, danos e agravos a saude publica, a tirn 
de evitar a disseminago da doenp no Municipio de Venturosa; 

Considerando o disposto no decreto no 48.80912020, baixado pelo Governador do 
Estado de Pernambuco em 14 de rnarp de 2020, 

DECRETA: 

Art. lo As rnedidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de 
importencia geral decorrente do Novo Coronavirus, no arnbito do Municipio de 
Venturosa, ficarn detinidas nos terrnos deste Decreto. 

Art. 2O Ficam suspensos, no drnbito do Municipio de Venturosa, pelo prazo de 15 
(quinze) dias: 

I - eventos, de qualquer natureza, que exijarn licenp do Poder Pliblico, corn public0 
superior a cem pessoas; 

II - atividades coletivas de cinema e teatro; 

111 - atividades educacionais em todas as escolas das redes de ensino publica e 
privada; 

3 lo A suspensso das aulas na rede de ensino pljblica do Municipio de Venturosa 
de que trata o inciso Ill, devera ser cornpreendida corno recessolf6rias escolares do 
rnes de julho e tera inicio a partir do dia 17 de rnarGo de 2020, nos terrnos deste 
Decreto. 

§ 2' 0 recessolf6rias escolares tera durago maxima de 15 dias corridos, 
\G*d independente do quantitativo de dias de recess0 constante no calendario escolar da 

c@s unidade de ensino. .\o A1 . bq 
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g 3 O  As unidades escolares da rede privada de ensino do Municipio de Venturosa 
poderiio adotar a antecipaeo do recessolferias prevista neste Decreto, ou 
determinar a suspenslo das aulas pelo period0 determinado, a criterio de cada 
unidade. 

g 4 O  0 s  ajustes necessaries para o cumprimento do calendario escolar serlo 
estabelecidos pela Secretaria de Educa@o do Municipio de Venturosa, apos o 
retorno das aulas. 

IV - atividades odontologicas em todos os estabelecimentos de publicos de saude 
do Municipio, com excefio das atividades odontologicas que sejam 
comprovadamente de urg6ncia e emergdncia. 

§ lo  As atividades odontol6gicas de urgdncia e emergencia, serlo realizadas em urn 
unico polo de atendimento que e a Unidade Bhsica de Saude da Familia Maria 
Lenice, localizada na Rua Barbosa Lima - Campo Grande - Venturosa - PE. 

Art. 3' 0 s  bares e restaurantes deverlo observar na organizaqlo de suas mesas a 
distlncia minima de dois metros entre elas. 

Paragrafo unico. Nos eventos abertos recomenda-se a distlncia minima de um 
metro entre as pessoas. 

Art. 6 O  Qualquer servidor publico, empregado publico ou contratado por empresa que 
presta servip para o Municipio de Venturosa, que apresentar febre elou sintomas 
respiratorios (tosse sew, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostrafio, dificuldade 
para respirar e batimento das asas nasais), deverzi permanecer em casa e adotar o 
regime de teletrabalho, conforme orienta~lo da chefia imediata. 

Art. 7' As pessoas fisicas e juridicas deveriio sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste Decreto, e o seu descurnprimento acarretara 
responsabilizafio, nos termos previstos em lei. 

Art. 8 O  - Este Decreto entrarh em vigor na data de sua publicafio. 

Art. Q0 - Revogam-se as disposi~bes em contrzirio. 

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

Gabinete do Prefeito em 16 de mar 

Rua Antonio Alexandre da Silva, 34 - Cenho - Venturosa - Pemambnco - CEP: 55270000. 
CNPJ: 1 0 . 1 0 6 . ~ 6 6  - E-mail: prefeituradeventumsa&enturosa.pe.gov.br - Teiefax (O"87) 3a33-1138. 


