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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 72, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Ementa: Dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento à COVID-19 (novo
coronavírus),  no âmbito do Município do Jaboatão dos Guararapes, determinadas pelos Decretos
Municipais nº 24, de 16 de março de 2020, nº 28, de 18 de março de 2020, e nº 30, de 20 de março
de 2020, para promover o relaxamento das medidas indicadas, 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 novo coronavírus (COVID-19), nos termos declarados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 24, de 16/03/2020, que declara “Situação de Emergência”
em virtude da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e determina a adoção, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de
contágio  pelo  COVID-19 (Novo Coronavírus),  bem como sobre  recomendações no setor  privado
municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 28, de 18/03/2020, que determina a adoção, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como no setor privado municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 30, de 20/03/2020, que 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;

CONSIDERANDO as avaliações permanentes realizadas pelo Gabinete Integrado de Emergências,
instituído pelo Decreto Municipal nº 52, de 13/06/2019;

CONSIDERANDO que o Município promoveu diversas ações, até mesmo instalação e funcionamento
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do CTTC (Centro de Triagem e Tratamento do Coronavírus), disponibilizando novos leitos clínicos,
inclusive, dotados de respiradores mecânicos e leitos de UTI em hospitais conveniados;

CONSIDERANDO  que  o  Município  vem  sistematicamente  realizando  ações  educativas  e
esclarecedoras quanto à necessidade de isolamento social e o uso de máscaras de proteção, além de
ações  preventivas,  como sanitização de vias  públicas,  permitindo a  estabilização dos  casos  de
infecção e dos óbitos decorrentes da COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 49.055, de 31/05/2020, que sistematiza as regras relativas às
medidas  temporárias  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional  decorrente  do  novo  coronavírus,  conforme previsto  na  Lei  Federal  nº  13.979,  de
06/02/2020.e alterações posteriores;

CONSIDERANDO a divulgação do “Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19”
pelo Governo do Estado;

DECRETA:

Art.  1º  Este  Decreto  dispõe  sobre  o  relaxamento  de  medidas  temporárias  e  emergenciais  de
enfrentamento à COVID-19, no âmbito do Município do Jaboatão dos Guararapes.

§ 1º. O relaxamento de que trata o caput está pautado nas etapas de convívio e reabertura das
atividades econômicas estabelecidas e em implantação pelo Governo do Estado.

§  2º.  A  supressão  de  algumas  medidas  temporárias  e  emergenciais  estão  condicionadas  ao
cumprimento dos protocolos gerais e específicos de segurança baseados em distanciamento social,
higiene, monitoramento e comunicação, para evitar o contágio por coronavírus,  prescritos pelos
órgãos de saúde e vigilância sanitária.

§ 3º. Conforme ocorra o avanço das etapas de convívio e reabertura, serão acolhidas as novas regras
para funcionamento das atividades e dos estabelecimentos comerciais e de serviços contemplados.

Art. 2º Ficam revogadas as recomendações contidas no § 1º e no § 2º, ambos do art. 2º, do Decreto
Municipal nº 24, de 16 de março de 2020, que declara “Situação de Emergência” em virtude da
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pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus)  e determina a adoção,  no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado municipal.

Art. 3º Ficam revogados o art. 1º, o art. 2º, o art. 5º e o art. 7º, todos do Decreto Municipal nº 28, de
18 de março de 2020, que determina a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta,
de  medidas  temporárias  e  emergenciais  de  prevenção  de  contágio  pelo  COVID-19  (Novo
Coronavírus),  bem  como  no  setor  privado  municipal.

Art. 4º Ficam revogados o inciso I do art. 1º, o art. 2º e o art. 3º, todos do Decreto Municipal nº 30, de
20/03/2020, que 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.

Art. 5º Ficam expressamente mantidos os demais dispositivos que não contrariem o disposto no
presente Decreto.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de junho de 2020.

ANDERSON FERREIRA RODRIGUES

Prefeito

VIRGÍNIA AUGUSTA PIMENTAL RODRIGUES CASTELLAR / Procuradora Geral do Município
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PAULO ROBERTO SALES LAGES / Secretário Municipal de Administração

MARIANA  INOJOSA  MEDEIROS  DE  ARAÚJO  LIMA  /  Secretária  Municipal  de  Assistência  Social  e
Cidadania
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SIDNEI  JOSÉ  AIRES  DA  SILVA  /  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Sustentabilidade  interino

MARIA GENTILA CESAR VIEIRA GUEDES / Secretária Municipal de Desenvolvimento Institucional

IVANEIDE DE FARIAS DANTAS / Secretária Municipal de Educação

DANIEL NASCIMENTO PEREIRA JÚNIOR / Secretário Municipal de Infraestrutura e Ordem Pública

CESAR ANTÔNIO DOS SANTOS BARBOSA / Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda


