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Disp5e sobre medidas restritivasおatividades

SOCiais e econ6micas previstas no Decreto n9

50.433/2021 do Governo do Estado de

Pernambuco, nO ambito do Municipio da

Escada/PE e d5 out「as provid台ncias.

A PR即馴rA DO MuN寒C了p10 DA ESCADA, ESTADO DE P蛾NAMBUCO no uso das suas

atribuic6es legais que lhe sあconferidas pelaしei Organica MunicipaしreSOIve:

CONSID輸ANDO que nacionalmente foi decIarada e reconhecida situa弟o de calamidade por

meio do DecretoしegisIativo ng 6′ de 2020 do Congresso Nacional em v而ude da pandemia

do Coronavfrus (COVID-19〉;

CONSIDERANDO que no Estado de Pernambuco foi dedarada e reconhecida situacao de

CaIa面dade pela Assem胡eia Legislativa do Estado de Pernambuco - AしEPE por meio do

Decreto Legis廟vo ng 9 de 24 de mar印de 2020, Pelas mesmas raz5es;

CONS書D靴ANDO a necessidade de manutenc50 das medidas sanit緬as e adminjstrativas

VOltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronav千rus (COVID-19);

CONSIDERANDO a pu輔ca乾o dos Decretos n9 50.47012021 e与0.48与/2021 do Governo do

Estado de Pernambuco;

DたCR各丁A:

Art. 19 A partir de 19 de abriI de 2021, fica permitido, nO ambito do Municipio da Escada,

Sem ag!omera弟o, das 8h as 18h de segunda-1蜜ra a sexta垂ira. e das O6h as 14h nos finais

de semana e feriados, O atendimento ao p蘭Iico e funcionamento reguiar das atividade

econ6micas:

I - COmerCio em geral, Shoppings e galerias comerciais;

II - eSCrit6rios comerciais e de presta鋒O de servi印s; e

冊- Sa16es de be!eza. ba「bearias, Cabelerei「os e sim胎「es.

§ 19 As seguintes atividades podem estabe!ecer hor緬os distintos do determinado no coput

do presente artigo:
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! - SerVi印s essenciais a sa心de, COmO medicos, Clinicas, hospitais, laborat前os e demais

estabeiecimentos re!acionados a p「esta雪害o de servicos na計ea de sa伽e, Observados os

termos de po舶ria ou outras no「mas regulamenta「es editadas peIo Secret緬o de Sa的e;

事l - SuPermerCados e demais estabeIecimento§ VOltados ao abastecimento alimentar da

POPuIacao, desde que possuam acesso externo e independente.

§2g Para os fins estabelecidos no caput deste a面go, deve se observar o uso obrigat6rio de

mおcaras, higiene, quantidade m細ma e distanciamento minimo entre as pessoas, incIusive

em fiIas de atendimento intemas e exte「nas, devidamente sinalizadas, e aS regraS

estabelecidas em normas comp!ementares e p「otocoIos sanit緬os seto「iais.

Art. 29 As atividades n約indicadas no artigo anterior deverao seguir o determinado pelo

Governo do Estado de Pernambuco no Dec「eto n合50.470/2021.

Art. 3g Este decreto entra em vigor na data da sua pu輔ca憐O. retrOagindo seus efeitos a

data de assinatura do presente Decreto.

Escada/PE, 31 de mar印de 2021.

了

′‘TUA H!ST6R!A OSTEN「A CONQUISIAS′′


