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Decreto N.º 022/2020.  
   

 

EMENTA: Prorroga “Estado de Emergência” no 

âmbito declarado por força do Decreto Municipal n.º 

012/2020, disciplina medidas temporárias para 

enfrentamento da emergência em saúde pública 

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá 

outras providências.  

  

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no 

uso de suas atribuições legais, e; 

 

CONSIDERANDO que o nosso país se encontra atravessando por forte crise 

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, seja através 

da Portaria N.º 188, de 03/02/2020, que declarou emergência em Saúde Pública de importância 

nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), seja por meio da 

Portaria N.º 454, de 20/03/2020, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do coronavírus (COVID-19), essa doença tem se alastrado com grande potencialidade 

perante a população de todas as cidades brasileiras, dada a facilidade de sua transmissão, tendo 

como principal medida de prevenção a prática do isolamento social, conforme orientado pelo próprio 

Ministério da Saúde, através da Portaria N.º 356, de 11/03/2020; 

 

CONSIDERANDO que pelo que fato de nos encontramos em estágio de infecção 

comunitária, conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde, através de sua Portaria N.º 454, de 

20/03/2020, este ente municipal tem adotado medidas restritivas para garantir o isolamento social e 

assim conter a propagação da doença, de modo que a rede de saúde pública não entre em colapso, 

a exemplo do que inserido nos Decretos Municipais N.ºs. 011, 013, 017 e 018/2020; 

 

CONSIDERANDO o teor das recomendações emanadas por parte do Ministério da 

Saúde e da própria Organização Municipal de Saúde - OMS, nas quais externam a necessidade de 

prorrogar as medidas restritivas, pois que entende que somente através do isolamento social é que 

conseguiremos vencer a pandemia; 
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CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, através dos Decretos 

Estaduais N.ºs. 48.809, 48.810, 48.822, 48.830, 48.837, 48.857/2020, determinou inúmeras medidas 

de prevenção no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), dentre elas, a suspensão de 

funcionamento do comércio em todo o Estado de Pernambuco conforme imposto pelo Artigo 2º, do 

Decreto Estadual N.º 48.834/2020; 

 

CONSIDERANDO os serviços essenciais que foram reconhecidos pelo Governo 

Federal, através do Decreto Presidencial N.º 10.282/2020, e que por essa razão se encontram 

legitimados a funcionar durante o período de crise em saúde pública, a exemplo daqueles também 

nominados pelo Governo deste Estado de Pernambuco, através do Decreto Estadual N.º 

48.834/2020; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário suspendeu a eficácia do Inciso XXXIX, do § 

1º, do Artigo 3º, do Decreto Presidencial Nº 10.282/2020, que assinalava os serviços religiosos de 

qualquer natureza como serviço essencial, determinando que missas e cultos passem a não funcionar 

no período de crise em saúde pública; 

 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação N.º 16/2020, da lavra do Procurador-

Geral de Justiça de Pernambuco, no qual recomenda a não abertura do comércio ou que efetiva 

qualquer ato que contrarie as medidas de quarentena já impostas pelo Estado de Pernambuco; 

 
CONSIDERANDO que o combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) representa ação 

que apenas será convertida em eficiência a partir da colaboração e da solidariedade de todos; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias o estado de emergência declarado 

por força do Decreto Municipal N.º 012/2020, podendo ser prorrogado por igual período a depender 

da persistência dos efeitos da crise na saúde pública causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

Art. 2º. Ficam igualmente prorrogadas todas as medidas preconizadas nos Decretos 

Municipais N.º 11, 12, 13, 17 e 18/2020, pelo prazo de mais 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, com o objetivo de com isso permitir a continuidade de enfrentamento da 

emergência em saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), com exceção das feiras 

municipais, as quais passarão a funcionar a partir do dia 01/04/2020 através de rodízio de dia de 

funcionamento, de acordo com organização a ser definida pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo; 
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Art. 3º. Em face da prorrogação dos efeitos dos Decretos Municipais N.ºs. 11, 12, 13, 

17 e 18/2020, ficam impostas as seguintes medidas: 

 

I – Permanecem suspensos todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de 

caráter cultural, religioso ou comemorativo, cuja previsão de aglomeração seja superior a 10 (dez) 

pessoas; 

 

II – Os eventos, sejam eles públicos ou particulares, deverão ser fiscalizados pela 

Vigilância Sanitária, e esta poderá utilizar de poder de polícia para determinar cancelamento caso 

haja descumprimento do quanto determinado no Inciso I, deste Artigo; 

 

III – Permanecem canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal 

de Petrolina/PE para cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19;  

  

IV - Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de 

cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderá ser realizada por 

meio de videoconferência;  

  

V - Permanecem suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração 

Pública Direta e Indireta de Petrolina/PE, salvo para atender assunto de excepcional interesse 

público;  

  

VI - Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de doença 

crônica que implique em maior risco de morbimortalidade relacionada ao COVID-19, mediante 

comprovação da enfermidade, poderá exercer suas funções em sistema home office;  

  

VII – Fica proibida a concessão de férias a todas as categorias, assim como a 

concessão de licenças para trato de interesse particular, enquanto perdurar o estado de emergência;  

  

VIII - Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que tenham sido 

concedidas a qualquer servidor e que estejam em curso poderão ser revogadas, devendo o 

profissional ser notificado a retornar de imediato ao seu posto;  

  

IX - Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19 

deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a exercerem 

suas atividades em regime home office;  
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X - Todos os cidadãos que tenham regressado de viagem internacional ou de locais 

onde haja casos comunitários do COVID-19 deverão ficar em isolamento domiciliar pelo período de 

07 (sete) dias, devendo nesse lapso ser periciado por equipe das Unidades Básicas de Saúde;  

  

XI - Em caso de necessidade de isolamento, a ser decidido pela Secretaria Municipal 

de Saúde ou por determinação do Ministério da Saúde, a passagem servirá de instrumento para 

abono de faltas ao serviço público, acaso o cidadão tratado seja servidor público municipal;  

  

XII - Todos os passageiros de vôos diretos oriundos de São Paulo, ou de outros 

locais que possuam casos comunitários ou locais do COVID-19, deverão fornecer dados à equipe de 

Vigilância Sanitária desta Prefeitura, com a finalidade de ser cadastrados para garantir monitoramento 

e prevenção;  

  

XIII - Todos os passageiros de ônibus oriundos de São Paulo, ou de outros locais que 

possuam casos comunitários ou locais do COVID-19, deverão fornecer dados à equipe de Vigilância 

Sanitária desta Prefeitura, com a finalidade de ser cadastrados para garantir monitoramento e 

prevenção;  

  

XIV - Com o objetivo de garantir monitoramento de ações de prevenção, fica mantido 

o funcionamento do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, assim como 

suas respectivas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal N.º 011/2020;  

  

XV – Manutenção da suspensão de aulas na rede municipal de ensino até o dia 

10/04/2020, com recomendação para igual suspensão na rede particular de ensino e na Faculdade 

de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE, oportunidade em que, expirado tal lapso, 

será o mesmo reanalisado;  

  

XVI – Manutenção da suspensão de atividades de cinemas, academias de ginástica, 

e teatros;  

  

XVII – Manutenção da suspensão das atividades da biblioteca e do museu públicos, 

assim como dos parques públicos, a exemplo das Academias da Cidade e do Parque Municipal 

Josepha Coelho;  

  

XVIII – Permissão de funcionamento das feiras públicas a partir de 01/04/2020, 

através de rodízio de dia de funcionamento, a ser regulamentado pela Secretaria Municipal de 
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Desenvolvimento Econômico e Turismo, conjuntamente com a Agência Municipal de Vigilância 

Sanitária, a quem competirá expedir normas de orientação para se evitar aglomerações assim como 

procedimentos de higienização de alimentos ali comercializados;  

  

XIX – Manutenção de suspensão das atividades do Centro de Convivência do Idoso, 

assim como do Centro POP;  

  

XX – Manutenção da recomendação quanto à suspensão de visitas a casas 

geriátricas e de acolhimento;  

  

XXI – Manutenção da suspensão do Passe Estudantil para uso em transporte coletivo 

urbano durante o período em que as aulas estiverem suspensas por força deste Decreto;  

  

XXII – Suspensão das atividades da Casa Bolsa, devendo os serviços ali prestados  

serem substituídos mediante visitação domiciliar para o caso dos usuários de BPC;  

  

XXIII - O Restaurante Popular funcionará somente para fornecimento de alimentação  

por meio de “quentinhas” em embalagens devidamente acondicionadas e com fornecimento de 

talheres descartáveis;  

 

XXIV - Autuar e recolher, via atuação do PRODECON, mercadorias em casos de 

preços abusivos para produtos de prevenção à COVID-19, com cassação de licença de 

funcionamento para o caso de reincidência de conduta;  

  

 XXV - Durante o período em que houver suspensão de aulas na rede municipal de 

ensino público, fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a regulamentar por meio de 

Portaria, o fornecimento de kits de alimentação por aluno, com o objetivo de compensar a ausência 

de fornecimento de merenda, que para muitos é considerada a principal refeição do dia;  

  

 XXVI - Por ocasião da suspensão das atividades do Centro de Convivência do Idoso, 

fica igualmente autorizado o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos a 

regulamentar por meio de portaria o fornecimento de alimentação aos idosos;  

  

XXVII - Cada Secretário Municipal e/ou Diretor Presidente de Autarquia Municipal  

continuam autorizados a adotar medidas necessárias junto às suas respectivas equipes de modo a 

garantir os serviços públicos, resguardando os servidores e contribuições/público em geral;  
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XXVIII - Fica dispensada, nos termos do Artigo 4º, da Lei Federal N.º 13.979/2020,  a  

licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus 

(COVID19); 

 

XXIX – Ficam mantida a suspensão de funcionamento do River Shopping, assim 

como do Mercado do Turista; 

 

XXX – Fica mantida a permissão de funcionamento de supermercados e mercados 

atacadistas, desde que limitem entrada de clientes e que haja distanciamento de 2 metros de uma 

pessoa para outra, de modo a evitar aglomerações; 

 

XXXI – Fica renovada a determinação de retirada de medicamentos nos postos de 

saúde deverá ser em volume necessário para 60 (sessenta) dias, com entrega ao portador; 

 

XXXII – Fia renovado o prazo de validade de receitas, continuando sua ampliação de 

06 (seis) para 08 (oito) meses; 

 

XXXIII – Ficam consolidados todos os efeitos do Decreto Municipal N.º 015/2020, 

garantindo a prorrogação do prazo e o parcelamento de pagamento de ISSQN, na forma ali 

consignada; 

 

XXXIV - Fica mantida a proibição de acesso às ilhas localizadas no âmbito do 

território deste Município de Petrolina/PE, as quais não poderão ser frequentadas, com exceção das 

pessoas nelas residentes; 

 

XXXV – Fica mantida a suspensão de todos os meios de locomoção para as ilhas por 

meio das chamadas “travessias” sediadas em Petrolina/PE, inclusive para as ilhas que fiquem 

situadas na cidade de Juazeiro/BA, com exceção das pessoas nelas residentes; 

 

XXXVI – Fica mantida a proibição de uso da Ilha do Fogo para fins de recreação e 

qualquer tipo de esporte; 

 

XXXVII – Fica mantida a suspensão das gratuidades para uso do transporte coletivo 

urbano; 
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XXXVIII – Fica mantida a suspensão do vale transporte para o servidor municipal, 

excetuado aquele que se encontre exercendo funções essenciais no combate ao Novo Coronavírus 

(COVID-19); 

 

XXXIX – Fica mantida a suspensão de velórios, devendo os sepultamentos se darem 

de forma direta; 

 

XL – Fica mantida a permissão de funcionamento de farmácias, clínicas médicas e 

hospitais; 

 

XLI – Fica mantida a permissão de funcionamento de agências bancárias, devendo 

ser adotados os meios para se evitar aglomerações, tais como o distanciamento de 2 metros de uma 

pessoa a outra; 

 

XLII – Fica mantida a suspensão do funcionamento do serviço de locomoção por 

meio de moto-táxi; 

 

XLIII – Fica mantida a permissão de funcionamento de restaurantes, apenas para fins 

de entrega em domicílio; 

 

XLIV – Fica mantida a recomendação quanto a proibição de realização de missas e 

cultos, no intuito de que seja evitada aglomeração de pessoas;  

 

XLV – Fica mantida a determinação de suspensão de estabelecimentos do comércio, 

imposta por força do Artigo 2º, do Decreto Estadual N.º 48.834/2020, assim como mantidas as 

exceções ali também consignadas; 

 

XLVI - Ficam mantidas as determinações constantes do Decreto Municipal N.º 

019/2020, que versa sobre medidas temporárias de contenção de despesas no âmbito da 

Administração Pública Municipal para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do 

Novo Coronavírus (COVID-19), assim como o estado de calamidade de que trata o Decreto Municipal 

N.º 020/2020; 

 

Art. 4º. A desobediência das medidas relacionadas no Artigo 3º deste Decreto 

Municipal, importará na adoção do poder de polícia da Administração Pública Municipal; 
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Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 30 de Março de 2020. 

 

 

Miguel de Souza Leão Coelho 

Prefeito do Município 

 

 

Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque 

Secretária Municipal de Saúde/Presidente do Comitê de Operações de Emergência em Saúde 

Pública – COE 

 

 

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo 

Procurador-Geral do Município 
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