
DECRETO No 04012020, DE 25 DE MA10 DE 2020. 

EMENTA: Disciplina o trafego de 
pessoas e veiculos na cidade de 
Venturosa, atraves da implanta~Io de 
Barreira Sanitaria, visando o 
enfrentamento da emerghcia de 
Saude Publica de importancia 
internacional decorrente da infecc8o 
hurnana pelo novo coronavirus 
(COVID-19), e dB outras providBncias. 

0 Prefeito do Municipio de Venturosa, Estado de Pemambuco, no uso das suas 
atribuiq8es que lhe confere o art. 80, inciso XII, da Lei Orgdnica Municipal. 

Considerando que a saljde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas sociais e econbmicas que visem a redu@o do risco de doenp e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitario as aq8es e servips para sua promoeo, 
prote@o e recupera@o, na forma do artigo 196 da ConstituiqBo da Repliblica; 

Considerando a Declaraeo de Emerg6ncia em Saljde Pljblica de lmporthcia 
lnternacional pela Organiza~lo Mundial da Saude, de 30 de janeiro de 2020, em 
decorrdncia da l n f e e o  Humana pelo novo coronavirus (corn public0 superior a cem 
pessoas); 

Considerando a Portaria no 188/GMIMS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emeraencia em Saude Publica de lm~ortdncia Nacional (ESPIN), em decorrBncia da 
l n f e d o  Humana pelo novo COVID-1'9; 

Considerando que estudos recentes demonstram a efidcia das medidas de 
afastamento social precoce para conteneo da disseminaeo da COVID-19; 

Considerando o Decreto Estadual no 48.80912020 do Governo do Estado de 
Pemambuco, aue editou medidas Dara enfrentamento da emeradncia de salide - 
pljblica de importincia internacional decorrente do coronavirus, 

DECRETA: 

Art. lo - Fica determinado que as principais vias de acesso ao Municipio de 
Venturosa serlo fechadas, a partir de 6:00 horas do dia 26 de maio de 2020, ate 
ulterior deliberaflo. 

Paragrafo ~n ico :  A unica entrada para o centro da cidade, ocorrerh pela Rua Manoel 
Moreno com saida pela Rua AntBnio Biliu, ambas com barreiras sanitarias, para o 
fie1 cumprimento deste Decreto, podendo, a Secretaria de Saude, se houver .. 
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necessidade, solicitar apoio da Guarda Municipal ou da Policia Militar de 
Pernarnbuco. 

Art. 2O - 0 s  cidadiios residentes em Venturosa que precisarem se ausentar do 
rnunicipio, desconhecidos dos cornponentes das barreiras sanitarias, devem 
apresentar cornprovante de residencia, contrato de loca~iio ou outro docurnento 
habil a cornprovapo de sua condi@o de residente, quando do seu retorno. 

Art. 3O - 0 s  veiculos que transportam rnercadorias, quando solicitados, deverBo 
apresentar Nota Fiscal ou docurnento congenere dos produtos que serBo entregues 
no rnercado local. 

Art. 4O - NBo sera perrnitida a entrada, no municipio de Venturosa, de veiculos que 
fapm transporte coletivo intermunicipal de pessoas. 

Art.5O - NBo sofrerBo nenhurna restri~iio de transit0 e locorno@o: 

I. As pessoas e veiculos vinculados aos servi~os essenciais discriminados nos 
Decretos Estaduais e Muniupais; 

11. 0 s  trabalhadores cujas atividades nBo tenham sido suspensas nern pelo 
municipio de Venturosa, nem pelo Estado de Pemarnbuco; 

111.0s veiculos oficiais dos entes da federapo, inclusive das concessionarias de 
servi~o pliblico; 

IV. 0 s  veiculos particulares que estejarn a serviw de 6rgBos pliblicos; 

V. 0 s  veiculos que transportam produtos de agricultura e da pecuaria a firn de 
abastecer o wrnercio local; 

VI. As pessoas que necessitarem de atendirnentos de saljde nas clinicas privadas, 
desde que apresentem documento fisico ou eletr6nico que comprove o 
agendamento previamente realizado; 

Art. 6' - As pessoas que se encontrarem na exce~iio prevista no artigo anterior, 
deverBo apresentar, quando solicitados, os docurnentos necessarios a comprova@o 
da condieo de excepcionalidade, podendo ser exigido: 

I. Declarago do ernpregador, que confirme o vincula ernpregaticio ou liarne 
contratual de presta~Bo de servips; 

II. Copia do comprovante de residencia do declarante 

Ill. Documento de identidade; 

IV. Carteira funcional 
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V. Outros documentos habeis a comprovaflo de excepcionalidade. 

Art. 7 O  - Pessoas so poderso transitar, adentrar estabelecimentos e repartifles 
p~jblicas e privadas bem como ter acesso a cidade com o uso obrigatorio de 
mascaras de proteeo facial, obedecendo o Decreto no 3212020 de 01 de maio de 
2020. 

Art. 8 O  - Este decreto entra em vigor na data de sua publica@o. 

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de maio de 2020. 
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