Decreto Municipal n° 030, de 01 de dezembro de 2020.

Ementa: Dispõe sobre medidas de isolamento e
distanciamento para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
novo coronavírus, e dá outras providências.

O Exmo. Sr. Prefeito Constitucional do Município de São José do Egito, Sr. Evandro Perazzo
Valadares, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30, inciso I, da
Constituição Federal de 1988, art. 3º, incisos I e IX, art. 68, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal de
1990, resolve:
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção, recuperação e garantia
de acesso à saúde, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de
2020, como pandemia do Novo Coronavírus e que o Município já vem tomando medidas
administrativas de contingência em razão do isolamento social para o enfrentamento à
Pandemia do Coronavírus;
Considerando que o índice de isolamento em nosso município já vinha bem abaixo do
recomendado pelas autoridades de saúde e que grande parte da quebra do isolamento está se
dando com a aglomeração de pessoas em pequenas “reuniões” até em locais considerados
necessários;
Considerando o aumento do risco de contaminação e que Município vem acumulando alta
nos casos confirmados de COVID-19 nos últimos dias;
Considerando que medidas similares vem se mostrando eficientes e sendo adotadas em outros
Municípios, Estados e países no enfrentamento do Coronavírus;
Considerando o Decreto n º 48.834, de 20 de março de 2020 do Governo Estadual e a Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de
2020;
Considerando que o Gestor Público Municipal tem competência para determinar restrições em
relação às matérias de enfretamento à Pandemia do Coronavírus no âmbito Municipal, bem
como reconhece, em discussão com o Ministério Público local, que a atual situação em que
vivemos deve ser administrada de forma excepcional, pois embora haja um grande trabalho no
sentido de combater a propagação do coronavírus, o mesmo está ainda em ascensão em nosso
Município, resolve:
Certifico para os devidos fins que o referido ato administrativo foi devidamente
publicado no Quadro de Aviso Oficial desta Edilidade em _______/_______/2020,
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DECRETAR
Art. 1º. Fica temporariamente proibido aos proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes,
pousadas, hotéis, chácaras de aluguel, parques aquáticos ou outros estabelecimentos congêneres
a promoção ou realização de shows com música ao vivo de qualquer natureza.
Art. 2º. Fica temporariamente proibida a utilização de música eletrônica, paredões sonoros, sons
automotivos ou qualquer outro tipo de meio de difusão acústica nos estabelecimentos citados no
artigo 1º deste decreto, bem como em qualquer outro estabelecimento, mesmo ao ar livre e que
produza aglomeração de pessoas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto perdurar
a situação de emergência em saúde pública pelo Coronavírus, revogando disposições em
contrário.
Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

São José do Egito/PE, 01 de dezembro de 2020.

Evandro Perazzo Valadares
Prefeito Municipal de São José do Egito/PE
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