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DECRETO Nº 47, DE 14 DE JULHO DE 2020. 

  
 

Dispõe sobre 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 6 de 

fevereiro de 2020. 

  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, Estado de 

Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 

 

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 e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas 

de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 

fim de evitar a disseminação da doença, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, a partir de 16 de 

julho, das 19:00h até as 04h do dia seguinte, vedado a qualquer indivíduo a 

permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, em todo 

território do Município de Lagoa Grande - PE, inclusive pelos visitantes e 

frequentantes das regiões adjacentes, em conformidade com as condições 

estabelecidas nos Decretos expedidos pelo o Município. 

 

§ 1º – Excetuam-se do Caput, os serviços relativos à Saúde e Segurança Pública.  

 

§ 2º - Farmácias, Medicamentos, Restaurantes e Lanchonetes poderão funcionar, 

durante o horário estabelecido para a restrição de locomoção noturna, somente 

através de Delivery e/ou Drive Thru, sendo vedada qualquer outro tipo 

comercialização.  

 

§ 3º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, 

funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas 

unidades públicas ou privadas de saúde, segurança e preparação de alimentação, 

desde que estejam devidamente identificados, apresentando declaração, carteira 

funcional ou documento equivalente.  
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Art. 2º - As demais atividades comerciais já autorizadas no Decreto nº 33, de 08 

de julho de 2020, poderão funcionar, no horário das 04h até 19h, obedecendo os 

cuidados, prevenção e todo o disposto no Decreto Municipal supracitado. 

 

Art. 3º - Durante o período compreendido entre 04h e 19h, os cidadãos somente 

poderão ficar ou transitar em vias públicas, desde que utilizem máscaras, sendo 

vedado, inclusive, o agrupamento, por qualquer motivo que exista.  

 

§ 1º - Equipes do Município estarão disponíveis para aferição da temperatura, bem 

como orientação e educação dos cidadãos que necessitarem sair das suas casas.  

 

§ 2º - A Vigilância Sanitária Municipal tem o dever da fiscalização do 

cumprimento das medidas necessárias adotadas pelo Município, devendo, quando 

necessário, solicitar o apoio integral da Policia Militar de Pernambuco, Setor de 

Tributos Municipal, Agência de Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura e 

Obras, Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura,   

 

Art. 4º – A Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com os demais órgãos 

responsáveis, observará a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos 

casos de descumprimento do quanto disposto neste Decreto. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo vigência 

por 15 (dias), podendo ser prorrogado por igual período ou revogado de forma 

prévia, dependendo da evolução da pandemia.  

 

 

Gabinete do Prefeito, em 14 de julho de 2020. 

 

 

 

VILMAR CAPPELLARO 

Prefeito do Município 

 

 

SAMARA MARTINS VIEIRA SOARES 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 


