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DECRETO Nº 30, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Ementa: Determina a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de
medidas temporárias e emergenciais adicionais de prevenção de contágio pelo COVID-19
(Novo Coronavírus), bem como no setor privado municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos
declarados pela Organização Mundial da Saúde (OMS);

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município do Jaboatão dos Guararapes,
do que estabelecem a Lei Federal (Lei nº 13.979, de 06/02/2020), Portarias do Ministério da
Saúde e Decreto Estadual (Decreto nº 48.809, de 14/03/2020);

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 5, de 17/03/2020, que dispõe sobre a
compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei
nº 13.979/2020, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde;

CONSIDERANDO a confirmação do diagnóstico dos dois primeiros casos de COVID-19 (Novo
Coronavírus) no território do Município do Jaboatão dos Guararapes, até o último Boletim da
Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a confirmação da transmissão comunitária do COVID-19 (Novo Coronavírus)
no Estado de Pernambuco;

DECRETA:

Art. 1º Os Secretários Municipais, a Procuradora Geral do Município, a Controladora Geral do
Município e os dirigentes máximos de entidades da Administração Indireta adotarão as
providências necessárias em seus respectivos âmbitos para atendimento às seguintes
determinações:

I – restringir o funcionamento do Complexo Administrativo e do Palácio da Batalha para 100 (cem)
servidores por dia de expediente, garantindo a distância de pelo menos 1,5m (um metro e
cinquenta centímetros) entre eles, para assegurar os serviços essenciais e relacionados ao Plano
de Contingência COVID-19;

II – os servidores ocupantes de cargo efetivo, de cargo comissionado, os contratados
temporariamente e terceirizados exercerão suas atividades, preferencialmente, em teletrabalho,
mantendo-se a condição de sobreaviso para atendimento dos serviços essenciais e do Plano de
Contingência COVID-19;

III – Os servidores necessários à manutenção dos serviços essenciais, a critério de cada
Secretário Municipal ou Dirigente do Órgão, deverão ser convocados e deverão comparecer ao
expediente para o trabalho presencial.

Art. 2º Ficam suspensas as atividades dos mercados públicos, com exceção do abastecimento de
gêneros alimentícios, adotando-se o horário de funcionamento até as 14h00.
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Art. 3º Ficam suspensas as atividades do setor da Construção Civil a partir do dia 22 de março de
2020, com exceção das obras e serviços públicos e das obras do setor privado necessárias ao
plano de contingência para o COVID-19 federal, estadual e municipal.

Art. 4º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade (SDE) em conjunto com a
Guarda Municipal devem adotar ações para assegurar a suspensão do uso dos equipamentos
culturais, esportivos e de lazer geridos pelo Município do Jaboatão dos Guararapes, orientando a
população a permanecer em suas residências.

Art. 5º Ficam suspensas as cirurgias eletivas e os atendimentos ambulatoriais eletivos,
permanecendo o atendimento para os pacientes prioritários conforme classificação do sistema de
regulação.

Art. 6º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade (SDE) deve adotar o
recadastramento eletrônico dos taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas, adotando as
ações educativas para o funcionamento do serviço de acordo com as normas de vigilância
sanitária e o Plano de Contingência COVID-19.

Art. 7º A Secretaria de Infraestrutura e Ordem Pública (SIN) deve adotar ações para assegurar a
higienização e a limpeza do transporte público de passageiros, realizando-se ações educativas
para o funcionamento do serviço de acordo com as Normas de Vigilância Sanitária e o Plano de
Contingência COVID-19.

Art. 8º Cada Secretário e Dirigente de Órgão, no âmbito de sua competência, estabelecerá a
suspensão dos processos e dos procedimentos administrativos, como ainda os procedimentos
para assegurar a prioridade das ações para atendimento dos serviços essenciais e do Plano de
Contingência COVID-19.

Art. 9º Fica prorrogada por 90 (noventa) dias a cobrança da taxa dos permissionários dos
Mercados Públicos.

Art. 10. Fica aprovado e publicado o Plano de Contingência COVID-19 do Município do Jaboatão
dos Guararapes formulado pela Secretaria da Saúde – Anexo I deste Decreto.

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de março de 2020.
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Sustentabilidade
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