
DECRETO Nº 047, DE 15 DE ABRIL DE 2021.

Regulamenta, no Município de Caruaru,
medidas relacionadas às operações do
transporte público coletivo municipal de
passageiros e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU – PE, no uso de suas atribuições
legais previstas no art. 55, IV, da Lei Orgânica Municipal:

COSIDERANDO a Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
nº 129, de 07 de abril de 2021;

CONSIDERANDO a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 30 de janeiro de 2020, e a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e
garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde;

CONSIDERANDO as ações mitigadoras para contenção da epidemia do
coronavírus (Covid-19) e para garantia do cumprimento integral do Decreto nº 024 de
15 de março de 2020;

CONSIDERANDO que o surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi elevado
a categoria de “Pandemia” pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de
2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.809, de 14 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e o Decreto nº
48.866, de 27 de março de 2020, e suas alterações;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em 08 de março de 2021,
referendou a concessão parcial da medida cautelar deferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 6625, para conferir interpretação conforme a
Constituição ao artigo 8º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com a redação
dada pela Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, a im de excluir de seu âmbito de
aplicação as medidas extraordinárias previstas nos artigos 3º, 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D,
3º-E, 3º-F, 3º-G, 3º-H e 3º-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alın eas,
prorrogando a vigência de tais dispositivos legais e, de conseguinte, mantendo as
medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele diploma
normativo, pelo tempo necessário a superação da fase mais crítica da pandemia,
permitindo que elas continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades
sanitárias para combater a pandemia;

CONSIDERANDO que compete aos Municípios promover a regulamentação dos
serviços de transporte urbano, nos termos do inciso I do artigo 18 da Lei Federal nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012;



DECRETA:

Art. 1º Instituir o Protocolo Sanitário Setorial do Serviço de Transporte Público
Coletivo Municipal de Passageiros, estabelecendo medidas de proteção, de prevenção
e monitoramento da COVID-19 para o setor.

Art. 2º As empresas operadoras de atividades ligadas ao serviço de transporte
público coletivo municipal deverão observar as seguintes medidas preventivas a
Covid-19:

I - A capacidade máxima de ocupação será entre 60% (sessenta por cento) e 80%
(oitenta por cento) da capacidade máxima permitida do veículo, conforme o
escalonamento da gravidade da pandemia, a ser determinado via portaria da Autarquia
de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru - AMTTC;

II - Deverão ser seguidas em relação aos colaboradores e trabalhadores, nos
veículos, nas garagens e durante o percurso das viagens as seguintes regras sanitárias:

a. Monitorar a temperatura corporal, bem como sintomas gripais de todos
colaboradores e trabalhadores, diariamente, antes do início da jornada;

b. Encaminhar colaboradores e trabalhadores que apresentarem sintomas de
contaminação pelo COVID-19 para sua residência ou para o atendimento médico,
dependendo da gravidade, recomendando-se que seja realizado o teste sorológico
rápido, de modo a evitar eventual disseminação, e ainda, fazer imediata ciência do caso
a Secretaria Municipal de Saúde.

c. Exigir o uso de máscaras dentro do transporte público, nos termos do Decreto
Municipal nº 040/2020

d. Facilitar acesso aos locais para lavagem das mãos e sinalizar a necessidade de
lavar as mãos sempre com água e sabão líquido ou, na impossibilidade, álcool em gel
70%;

e. Disponibilizar aos colaboradores e trabalhadores, copos descartáveis,
garantindo assim o uso individual;

f. Disponibilizar aos colaboradores e trabalhadores, na entrada da sede da
empresa, ao lado da direção, ao lado das catracas, ao lado dos controles de pontos,
pontos com lavatórios, sabonete líquido e toalha de papel ou álcool em gel 70%
(setenta por cento), a depender do caso;

g. Disponibilizar nos banheiros e vestiários toalhas de papel descartável para
enxugar as mãos;

h. Utilizar barreiras físicas ou EPI específico de proteção, inclusive por meio de
cabines ou isolamento da posição do motorista, no formato de divisórias transparentes
ou protetores faciais;

i. Reduzir a circulação de colaboradores e trabalhadores em áreas comuns, nos
vestiários e refeitórios, por meio de escala, de forma a garantir o distanciamento
mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), entre elas;

j. Exigir o uso e/ou disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para cada
tipo de atividade, além daqueles de uso obrigatório, como máscaras, principalmente
para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de
alimentos e aferição de temperatura e outros cuidados médicos;

k. Disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente a
desinfecção dos EPIs;



l. Fornecer aos colaboradores e trabalhadores máscaras de proteção facial;
m.Criar lista de colaboradores e trabalhadores, com implantação de escala de

horários para entradas e saídas, evitando ao máximo a aglomeração de pessoas;
n. Organizar escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches para evitar

aglomerações, estando os locais para refeição dos colaboradores e funcionários
organizados, além de garantir o afastamento físico entre as pessoas com distância
mínima e demais medidas de prevenção;

o. Remover bebedouros de pressão de utilização comum;
p. Capacitar todos os colaboradores e trabalhadores em prevenção e combate a

COVID-19, apresentando ao Município, sempre que solicitado, comprovação do
cumprimento de tal medida;

q. Evitar reuniões em grupos.
III - Deverão ser seguidas, em relação ao ambiente da prestação do serviço, nos

veículos, nas garagens e nas paradas, as seguintes regras sanitárias:
a. Operar conforme ocupação determinada no inciso I e suas alíneas do presente

artigo;
b. Exigir o uso de máscaras dentro do transporte público, incluindo público,

colaboradores e trabalhadores, nos termos das legislações vigentes;
c. Organizar e controlar o fluxo dos passageiros nas paradas e nos meios de

transporte, realizando inclusive a demarcação nas áreas de fluxo de pessoas para evitar
aglomerações, incluindo as paradas de ônibus, centros de atendimento e pontos de
passageiros, bem como a sinalização, preferencialmente no chão ou em local visível a
posição em que as pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distanciamento
mínimo, minimizando o número de pessoas concomitantemente no mesmo ambiente e
respeitando o distanciamento mínimo;

d. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o
cruzamento do fluxo de pessoas, começando a lotação do ônibus pelos bancos da
frente e sua desocupação pelos bancos de trás;

e. Demarcar o espaço destinado ao público, com fitas de sinalização, informando
a distância mínima, de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), que deverá ser
adotada por todos;

f. Promover meios de bloqueio, como fitas ou outros dispositivos que não possam
ser facilmente removidos, intercalado dos assentos fixos e não individualizados, do
tipo uma cadeira livre e duas bloqueadas, lado a lado e entre as fileiras, ou seja, uma
fileira sim e outra não, e respeitando o afastamento entre as pessoas;

g. Realizar a intensificação de procedimentos que garantam a higienização
contínua transporte, bem como dos equipamentos e ferramentas de uso, intensificando
a limpeza e a sanitização/desinfecção dos veículos e paradas ;

h. Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os
ambientes e equipamentos, incluindo piso, catracas, cadeiras, balaústres, corrimãos,
entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de áreas comuns e
de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento, no mínimo, a
cada três horas;

i. Higienizar escadas e elevadores de uso compartilhado a cada utilização e
orientar o público a lavar as mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, usar
álcool em gel 70%, após o uso dos mesmos;

j. Realizar a intensificação de procedimentos que garantam a higienização
contínua do local, bem como dos equipamentos e ferramentas de uso, intensificando a



limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a finalidade e realizar frequente
desinfecção;

k. Efetuar a higienização das lixeiras e o descarte do lixo frequentemente e
separar o lixo com potencial de contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descartá-lo
de forma que não ofereça riscos de contaminação e em local isolado;

l. Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários no mínimo, a cada troca de
grupo de colaboradores ou trabalhadores, em vestiários refeitórios e demais áreas
comuns;

m.Manter todas as áreas ventiladas, inclusive os locais de alimentação e locais de
descanso dos colaboradores e trabalhadores;

n. Restringir a entrada e circulação de pessoas que não trabalham no
estabelecimento, especialmente fornecedores de materiais;

o. Disponibilizar ao público, colaboradores e trabalhadores na entrada mãos na
entrada e saída do transporte, álcool em gel 70% (setenta por cento);

p. Sempre que possível, manter as portas e janelas, evitando o toque nas
maçanetas e fechaduras; e

q. Realizar ações de conscientização dos usuários e divulgar as regras sanitárias
exigidas, devendo, entre outras possibilidades, fixar em todos os veículos e paradas
cartazes com as principais medidas e recomendações de conscientização dos usuários
contra propagação do novo coronavírus, bem como compartilhar as informações do
protocolo sanitário por meio eletrônico como redes sociais, WhatsApp, e-mails e
outros.

IV - Deverão ser seguidas em relação aos usuários, nos veículos e nas paradas, as
seguintes regras sanitárias:

a. Controlar a circulação de pessoas na entrada do transporte e nas filas nas paradas,
bem como no serviço, respeitando o distanciamento interpessoal mínimo de 1,5m (um
metro e cinquenta centímetros);

b. Evitar qualquer forma de agrupamento de pessoas na entrada e saída do
transporte;

c. Orientar o público para que sigam a etiqueta de tosse a higiene respiratória
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-lo fora imediatamente e
higienizar as mãos em sequência); e

d. Recomendar aos idosos e as pessoas do grupo de risco como: hipertensos,
diabéticos, gestantes, e outros, que permaneçam em casa.

Parágrafo único. A desinfecção de todas as áreas deve ser realizada através de
produtos sanitizantes, produtos a base de cloro, como o hipoclorito de sódio, álcool
líquido a 70% ou outro desinfetante padronizado pelo serviço, desde que seja
regularizado junto a ANVISA;

Art. 3º A frota de veículos destinados ao Sistema de Transporte Público de
Passageiros não será reduzida, salvo motivos de caso fortuito ou força maior.

§ 1º Poderão haver ajustes no número de veículos integrantes na operação, bem
como no número de viagens diárias por linha, conforme escalonamento da gravidade
da pandemia a ser determinado via portaria da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e
Transporte de Caruaru – AMTTC, garantindo a preservação do interesse público.



§ 2º Caso o ajuste mencionado no parágrafo primeiro do caput deste artigo reduza
o número de veículos integrantes na operação, ou ainda, o número de viagens diárias
por linha, deverá ser respeitado o limite de até 20 % (vinte por cento) do quadro
existente.

Art. 4º Ficam vedadas, aos usuários dos transportes públicos, as seguintes
condutas:

I- o compartilhamento de objetos pessoais, o uso deve ser individual;
II- comer dentro do transporte público;
III- a utilização de transporte público de pessoas que estiverem com sintomas da

Covid-19.

Parágrafo único. Sempre que possível, o mesmo deverá ser aplicado para o
compartilhamento de objetos de trabalho.

Art. 5º Medidas internas relacionadas a saúde dos funcionários e colaboradores
devem ser adotadas para evitar a transmissão da COVID-19, priorizando o afastamento
de pessoas pertencentes aos grupos de risco.

Art. 6º As ações de controle e de fiscalização do cumprimento do presente
Decreto será exercida, de forma conjunta pela Autarquia de Mobilidade, Trânsito e
Transporte de Caruaru – AMTTC, pela Secretária de Ordem Pública, Secretaria
Municipal de Saúde e PROCON.

Art. 7º O descumprimento das determinações contidas neste decreto ensejará as
sanções previstas na Lei Municipal 5.085, de 20 de dezembro de 2010, nos Contratos
de Concessão de Serviço de Transporte Público, bem como no artigo 268 do Código
Penal Brasileiro, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 15 de abril de 2021, 200º da Independência; 133º da
República.

RAQUEL LYRA
Prefeita de Caruaru

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município

DIOGO DE CARVALHO BEZERRA
Presidente da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru - AMTTC


		2021-04-16T11:27:11-0300
	RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA:02792979470




