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DECRETO MUNICIPAL Nº 15/2020 

 

EMENTA: DECRETA NORMAS DE CARÁTER 
SANITÁRIO E DE EMERGÊNCIA À SAÚDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, estado de Pernambuco, no uso 
das atribuições conferidas pela lei Orgânica Municipal, 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 013/2020, que institui as medidas necessárias no 
enfrentamento da emergência de saúde pública em face do coronavírus; 
 
CONSIDERANDO os Decretos nº 48.809, 48.822 e 48.832/2020 do estado de Pernambuco, 
que dispõem sobre medidas temporárias de importância internacional decorrente do 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO as recomendações das autoridades sanitárias do País, Estado e do 
Município, que buscam incansavelmente diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos, 
impedindo aglomerações; 
 
CONSIDERANDO que outras portarias de caráter emergencial estão sendo apresentadas e 
publicadas pelas secretarias municipal envolvidas, 
 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica decretado além das recentes determinações do Estado de Pernambuco, a 
suspensão do funcionamento de TODO COMÉRCIO MUNICIPAL, condicionando o 
funcionamento e atendimentos em farmácias, mercados, frutarias e feiras livres no âmbito 
do município de Brejo da Madre de Deus, e atendendo demais artigos deste decreto, 
passando a se adequar ao esforço coletivo de prevenção a infecção do coronavírus (COVID-
19), nos seguintes termos: 
 
I- O funcionamento de farmácias no âmbito do município, acontecerá respeitando o limite 
máximo de 5(cinco) pessoas em atendimento simultaneamente; 
 

II- Condiciona o atendimento de pessoas no âmbito municipal em mercados 5(cinco), 
supermercados 10(dez) e hipermercados 20(vinte) pessoas em atendimento 
simultaneamente; 
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III – Para funcionamento de frutarias no município, fica determinado o limite máximo de 
10(dez) pessoas em atendimento simultaneamente; 
 
IV – O funcionamento das feiras livres Municipal, (Sede, São Domingos e Fazenda Nova), 
ficarão sob critérios da Portaria 01/2020, da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 
 
Art. 2º Fica também decretado o fechamento imediato de todas as lanchonetes, 
restaurantes, pizzarias, pastelarias, açaiterias, soparias, sorveterias e demais comércios 
assemelhados que forneçam alimentos de pronto consumo, funcionem apenas na 
modalidade de delivery.  
 
Art. 3º Determina que os munícipes que estiverem de retorno ao município, vindo de outros 
estados do Brasil e fora dele, deverá necessariamente buscar a autoridade sanitária 
Municipal, para buscar cumprir todas as normas sanitárias impostas. 
 
Parágrafo Único: Os familiares devem avisar/informar em qualquer unidade de saúde ou na 
secretaria de saúde do município, sobre a chegada em nossa cidade, de pessoas descritas 
neste artigo. 
 
Art. 4º Estas medidas administrativas poderão a qualquer momento serem revistas em caso 
de avanço do contágio e outros eventos relacionados ao enfrentamento ao COVID-19. 
 
Art. 5º O descumprimento de qualquer das medidas sanitárias apresentadas, será 
comunicado à autoridade policial, para apuração quanto à caracterização de crime contra a 
saúde pública, artigo 268 do Código Penal. 
 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data sua publicação. 

 
 Brejo da Madre de Deus, 21 de março do ano de 2020. 
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