PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TODOS OS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO NA CIDADE DE WEST TISBURY

Em consideração ao estado de emergência na Comunidade de Massachusetts declarado pelo
Governador em 10 de Março de 2020, em resposta ao novo coronavírus COVID-19, e a
ordem do Governador de 15 de Março de 2020 que proíbe reuniões de mais de 25 pessoas até
6 de Abril 2020, e a recomendação do governo federal em 16 de Março de 2020, de que as
pessoas evitem encontro em grupos de mais de 10 pessoas e mediante recomendação de
Segurança Pública e Funcionários da Saúde Pública, incluindo o Conselho de Administração
e o Agente de Saúde e em consideração o fato de os canteiros de obras serem locais
movimentados, geralmente com trabalhadores em proximidade entre si e frequentemente com
um único vaso sanitário portátil ou equipamento similar a única instalação de banheiro e
higiene pessoal para toda a equipe de trabalhadores, e que o distanciamento social e as boas
práticas de higiene nem sempre são possíveis, e para proteger a saúde dos habitantes da
cidade de West Tisbury, a seguinte Ordem será implementada até que o estado de emergência
seja levantado.
A partir das 9:00 horas da manhã de Segunda-Feira, 23 de março de 2020, a cidade suspende
todas as atividades regulares de construção em West Tisbury, incluindo entre outros todo o
trabalho autorizado de construção e licenças. Após a emissão desta ordem, todos os canteiros
de obras ativos devem ser protegidos para impedir entrada de pessoas não autorizadas, danos
ao equipamento e / ou trabalhos em andamento, e para proteger a segurança pública. Os
surpevisores poderão usar uma equipe de trabalho necessária para proteger a área de trabalho
até as 5:00 horas da tarde de Quarta-Feira, 25 de Março de 2020. Depois disso somente
equipes de supervisão terão permissão para entrar nos canteiros de obras para verificar e
garantir a segurança e proteção da área de trabalho.
O único trabalho que será permitido após 25 de Março de 2020, será o trabalho de
emergência, que precisam ser aprovados em conjunto pelo Departamento de Prédios da
Cidade de West Tisbury e pelo Conselho de Saúde de West Tisbury, atuando através do
Agente de Saúde.

Para os fins desta Ordem, o trabalho de emergência inclui apenas o trabalho mínimo
necessário para evitar danos a pessoas ou propriedades e / ou garantir a habitabilidade de
residências existentes até que a ordem seja levantada, incluindo o seguinte:
• Serviço público de emergência, obras rodoviárias ou prediais, como para reparar
vazamentos de água e fossas.
• Novas conexões de serviços públicos em edifícios ocupados onde as conexões anteriores
não estão funcionando.
• Construção obrigatória ou serviço público para proteger a saúde e a segurança pública.

• Trabalhar em instalações de saúde, abrigos, incluindo abrigos temporários e outras
instalações que apoiam populações vulneráveis ou que prestam serviços de emergência.
• Trabalho que garante a confiabilidade da rede de transporte de Martha's Vineyard.
• Trabalho necessário para tornar os edifícios residenciais ocupados totalmente habitáveis.
Além do trabalho de emergência, a cidade analisará, caso a caso, os pedidos de exceções à
Suspensão Temporária da Construção. Estes podem ser concedidos conjuntamente pelo
Inspetor de Obras e Agente de Saúde para obras relacionadas à construção ou à
superintendência de obras em rodovias. Estes serão concedidos apenas se forem necessários
para a segurança pública.
Esta Ordem entra em vigor Quarta-Feira, 25 de março as 5:00 da tarde e será válida até
Segunda-Feira, 6 de abril de 2020, 5:00 da tarde. A Ordem será revisada em intervalos
regulares para determinar se deve ser modificada ou alterada.Nenhum novo projeto de
construção pode ser iniciado no momento e nenhuma nova permissão será emitida a menos
que atendam aos critérios acima.

Qualquer projeto / obra de construção atualmente permitido e / ou ativo deve estar fechado e
seguro e em situação inativa a partir das 5:00 da tarde de Quarta-Feira dia 25 de março de
2020.
Qualquer pessoa que violar esta Ordem, estará sujeito a uma penalidade máxima autorizada
por lei e o trabalho será fechado imediatamente.
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Departamento de Saúde Publica

