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PRETETTURA IitUiltCtPAL DE P0çA0

DECRETo n" O12l2O2O.

ÂMPLIA As MEDTDAS TEMPoRÁRIAS

ESTABELECIDAS NO DECRETO N"

0 i 0/2020 PARA ENFRENTAMENTO DA

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

RI]LEVÁNClA INTERNACrcNAL

rLL Lr]{RLNTL CLx<oÀÀ\ L<Lr l
(COVID 19), coN!oliÀ1D pltEvlslo
NA LEI NRDER^L N. 13,979, DE 6 DE

FEVEREIRO DE 2O2O L D]i OUTRAS

PROVIDENClAS CORRELATAS-

O IhEFEITo Do Mu lcíplo DE PoçÃo-PE, no uso das atribuiÇôes
que thes sào conlêridas pela ConstituiÇào Fecleral, pela ConstiiuiÇao do
Estado de Pernambuco e pela Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a ampliaçáo das medidas adotadas pelo Governo
do Estado para a contenÇào da pandemia do Coronavirus (COVIDO19)
por meio do l)ecreto no 4A.aOg /2O2O,

CONSIDITRANDO o Decreto ,+8.822, de 17 de marÇo de 2020, do
Estado de Pernambuco:

DECR.ETA:

Art. 1" O art. 3" do Decreto Municipal n' 010/2020 passa a
vigorar com a seguinte redaçào:

..Afi.

I - eventos de qualquer natureza com púb1ico superior
â 50 (.inquenta) pessoas; {NRl

VII - o funcionànento de todas às ácademias de
ginástica e similares bem corrro cinemas locaiizados
no Município de PoÇáo PE; (AC)
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§ 4" Na suspensáo das aulas da rede pública de ensino,
serão mantidas as atividades adminislrativas consideradas
essenciais. â .rjtério da Secretaria responsável. cuja
regulamentaçáo será delinida por portaiâ. (AC),,

Art. 2" Seráo automaticamente aplicadas pelo Município de poçáo
qualquer medida adotada pelo Gol,erno do Estado dc pernambuco e
pelo Governo Federal para contençào da pândemia clo CoronavrnLs
(covrD- 19).

Art. 3" O Decreto n" 010 de 16 de março de 2O2O, alterado por
este Decrcto, passa a ser denominado Decreto n" 010 Â/2O20.

Art. 4' Este Decreto entra em vigoi. na data sua publicacáo c
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde
causado pelo Coronan irus (COVID-19).

19 de março de 2020.

OIY CoRDDIRo DE VAscoNcELos
pRErErTo

Pubücado no quadro de aviso da prefeitura Municipal de poção pE, em
to /03/ 2020.
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