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Sec de Adf áo e Financas NOSSO POVO CADA VEZ MAIS FORTE 

DECRETO N° 030, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 

EMENTA: REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DE 
SERVIÇOS ESSENCIAIS, NAO ESSENCIAIS E DE 
PEQUEN0 POTENCIAL DE DISSEMINAÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVID�NCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM, ESTADO DE 
PERNAMBUco, FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, no uso das atribuições legais 
que Ihe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 

cONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais n° 50.470/21 e 
50.485/2021;

CONSIDERANDO o já constante nos Decretos Municipais vigentes;

CONSIDERANDO a necessidade de constante vigilância e de adoção de 
medidas de enfrentamento ao COVID-19;

CONSIDERANDO O poder de polícia inerente às atividades desenvolvidas pelas 
Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do Município, bem como sua atividade de 
rigorosa fiscalização; 

DECRETA: 

Art. 1° A partir da presente data o município de Parnamirim/PE adequa suas 
medidas restritivas ao novo plano de convivência com a Covid-19 editado pelo Estado 
de Pernambuco, o qual permite o retorno das atividades sociais e econômicas de forma 

gradual, seguindo protocolos específicos, especialmente quanto à limitação da 
capacidade de ocupação dos ambientes e horários de funcionamento, da seguinte forma: 

I- Fica permitida a utilização de praças e calçadões no âmbito municipal,respeitando-se a não formação de aglomerações, sendo proibida a utilização de 
aparelhos sonoros e a comercialização desordenada de quaisquer produtos, inclusive 
comidas e bebidas; 

I-Fica permitida, das 5h às 20h de segunda-feira a sexta-feira, e das 5h às 17h 
nos finais de semana e feriados, a realização de celebrações religiosas presenciais,sem aglomeração, em igrejas, templos e demais locais de culto; e 

- Fica permitido o atendimento ao público e funcionamento regular das atividades econômicas, sem aglomeração, respeitando-se os seguintes horários 
a) das 8h às 18h de segunda-feira a sexta-feira, e das 6h às 14h nos finais de 

semana e feriados:
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1. comércio em geral 
2. escritórios e prestadores de serviços; ee 

3. salões de beleza, barbearias, cabeleireirose similares; 

b) das 5h às 20h de segunda-feira a sexta-feira, e das 5h às 17h nos finais de 
semana e feriados, as academias e demais estabelecimentos voitados à prática de 

atividades fisicas; 

c) das 5h as 20h de segunda-feira a sexta-feira, e das 9h ås 17h nos finais de 
semana e feriados, os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, mantendo-se a 
proibição da utilização de som. 

S 1 As agéncias bancárias e lotéricas ficam autorizadas a funcionar fora do 
horário estabelecido na alinea "a" do inciso l do caput, caso haja atendimento para 
recebimento de beneficios sociais e de auxilio emergencial financeiro do Governo 
Federal. 

S 2 Os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, em quaBquer horáio, 
podem realizar entrega a domicilio e funcionar como ponto de coleta e por drive thru, 
permitindo-se o atendimento presencial, fora do horário previsto na alinea 'c" do inciso 
III do caput, sem aglomeração0, 
estabelecimentos localizados em rodovias 

exclusivamente para caminhoneiros, nos 

Art. 3° A partir da presente data fica permitida a retomada das aulase atividades 
presenciais nas escolas e universidades, públicas e privadas, conforme cronograma e 
horários a serem divulgados por Portaria da Secretária Municipal de Educação, 
respeitando-se os protocolos sanitários especificos, especialmente quanto à limitação 
da capacidade de ocupação. 

Art. 4° As atividades econômicas e sociais, cujo funcionamento não tenha sido 

expressamente disciplinado neste Decreto, deverão observar o horário de 
funcionamento das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 6h às 14h, nos 
finais de semana e feriados, com exceç�o daquelas previstas no Anexo Unico, que se 
submeterão a horário de funcionamento próprio, respeitados os protocolos sanitários 
específicos. 

Art. 5° Permanece vedado em todo o municipio o funcionamento dos 
estabelecimentos e a prática das atividades seguintes

1- clubes sociais, esportivos, balneários e agremiações
I- parques de diversão e similares; e 

lil competições e práticas esportivas coletivas.
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Art. 6° Permanece vedada no Estado a realização de shows, festas, eventos 
sociais e corporativos de quaiquer tipo, com ou sem comercialização de ingressos, em 
ambientes fechados ou abertos, públicos ou privados, inclusive em clubes sociais, 
bares, restaurantes e balneários, independentemente do número de participantes. 

Art. 7° A feira livre de hortifruti no âmbito do Municipio de Pamamirim-PE, ficará 
restrita aos feirantes locais, até que seja restabelecida a situação de normalidade da 

saúde pública. 

Art. 8° Permanece obrigatório o uso de máscaras pelas pessoas, nos espaços 

de acesso aberto ao público, incluidos os bens de uso comum da população, vias 
püblicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veiculos 
públicos e particulares. 

5 1° Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 
operadores de veiculos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus 
servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros. 

S2° Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as 
máscaras, a seus servidores, funcionários e colaboradores. 

Art. 9° O desempenho de atividades econômicas, sociais e religiosas 
autorizadas deve observar o uso obrigatório de máscaras, higiene, quantidade máxima 
e distanciamento minimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas e 
externas, 
complementares e protocolos sanitários setoriais expedidos pelas autoridades em 
saúde já em vigor ou editados posteriormente. 

devidamente sinalizadas, e as regras estabelecidas em normas 

Art. 10° Portarias dos estabelecimentos públicos poderão disciplinar os limites 
da capacidade de ocupação dos estabelecimentos autorizados a funcionar e poderão 
estabelecer normas complementares, necessárias ao implemento das medidas 
estabelecidas neste Decreto, podendo suprir lacunas. 

Art. 11 0 descumprimento do disposto neste Decreto poderá acarretar 
responsabilização dos infratores, nos termos da legislação existente. 

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, o6 de abril de 2021. 

Ferdinando Lmade Carvalho 
Preleito 
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