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PORTARIA Nº 004 DE 23 DE MARÇO DE 2020 

   

Estabelece medidas temporárias no âmbito da 

AMMPLA – Autarquia Municipal de Mobilidade de 

Petrolina de prevenção ao contágio do Novo Corona 

vírus (COVID-19) e da outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE PETROLINA – AMMPLA, 

usando da competência que lhe confere a Lei N° 2787/2016, que criou a AMMPLA e, conforme o 

Portaria N° 01572/2018, que trata da nomeação do Diretor Presidente da AMMPLA; 

 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N.º 012/2020, da lavra do Prefeito Municipal, em 

que declarou estado de emergência em saúde pública no âmbito de todo o território deste 

Município e Petrolina/PE, para enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que o referido decreto teve apoio na Lei Federal N.º 13.979/2020, na Portaria N.º 

356, de 11/03/2020, e na Portaria N.º 188, de 03/02/2020, ambas do Ministério da Saúde, no 

Artigo 196, da Constituição da República, no Decreto Estadual N.º 48.809/2020, da lavrado 

Governador deste Estado de Pernambuco, e no Artigo 268, do Código Penal Brasileiro; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 48.834 de 20 de março de 2020 que definiu no âmbito 

socioeconômico medidas restritivas temporárias adicionais para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a deliberação nº 185 de 19 de março de 2020 do CONTRAN na qual dispõe sobre a 

ampliação e a interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de 

serviços relacionados ao trânsito; 

 

CONSIDERANDO o teor do Artigo 6º, do Decreto Municipal N.º 012/2020, em que se conferiu 

prerrogativa a cada Secretário Municipal e/ou Diretor-Presidente de Autarquia Municipal para se 

adotar medidas para resguardar e principalmente para proteger o público e bem assim os 

servidores de seu respectivo setor, por força de atendimentos presenciais; 

 

CONSIDERANDO que o Novo Coronavírus (COVID-19) somente será combatido e vencido mediante 

apoio, solidariedade e compreensão dos servidores e da própria sociedade; 
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RESOLVE:  

 

Art. 1º Ficam suspensos os atendimentos públicos presenciais no âmbito da Autarquia Municipal de 

Mobilidade de Petrolina - AMMPLA, pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

 

§1º. Os atendimentos públicos no âmbito desta Autarquia, deverão ser efetivados por meio de 

requerimento eletrônico junto a Ouvidoria Municipal, através do sítio eletrônico: 

http://petrolina.pe.gov.br/petro-online/protocolos/; 

 

§2º. Havendo a necessidade de atendimento presencial em caso de urgência, este deverá ser 

requisitado através de requerimento fundamento, a ser apresentado por meio do sítio eletrônico: 

http://petrolina.pe.gov.br/petro-online/protocolos/, o qual será analisado pelo diretor presidente 

desta autarquia; 

 

Art. 2º Em virtude do aumento de casos suspeitos de Novo Coronavírus (COVID-19) em 

Petrolina/PE, a AMMPLA informa que em cumprimento das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio, que a partir de 19/03/2020, os atendimentos da GECOM – GERÊNCIA DE TRANSPORTE 

COMPLEMENTAR (setor de transportes que atende táxi, mototáxi, complementar, aplicativos, etc.), 

será realizado apenas pela Internet, através do sito eletrônico: http://ammpla.petrolina.pe.gov.br  

 

Art. 3º Para a realização das renovações pela internet, o usuário deverá seguir o passo a passo: 

 

 ACESSAR O SITE DA AMMPLA (ammpla.petrolina.pe.gov.br); 

 CLICAR NO LINK RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE TRANSPORTE; 

 DIGITAR O NÚMERO DO SEU TERMO DE PERMISSÃO (TP) E CPF OU CNPJ; 

 ANEXAR OS DOCUMETOS PEDIDOS PELO SITE, QUE PODEM SER ESCANEADOS NO 

PRÓPRIO CELULAR OU ATRAVÉS DE FOTOS DOS DOCUMENTOS RETIRADAS PELO 

CELULAR; 

 CLICAR EM ENVIAR; 

 ENTRAR APÓS ALGUMAS HORAS NOVAMENTE NO SITE E CONFERIR O ANDAMENTO DO 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO. 

Art.4º O atendimento na GEJUR (Gerência de Julgamento de Recursos de Infrações) também ficará 

suspenso, devendo o usuário em caso de necessidade de informações a respeito de infrações 

utilizar-se do e-mail: gejur.ammpla@gmail.com 
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Art.5º O procedimento referente a entrada de processos de recursos e/ou identificação de 

condutor realizados no guichê da AMMPLA localizado no EXPRESSO CIDADÃO (RIVER SHOPPING) 

também estará suspenso, conforme deliberação nº 185 do Contran; 

 

Art. 6º Durante o prazo de suspensão de atendimentos públicos de que trata o Artigo 1º, os 

servidores administrativos da AMMPLA trabalharão em regime home office quando cabível 

mediante uso do sistema administrativo de comunicação eletrônica municipal denominado “1doc” 

e em regime de revezamento de acordo com a determinação do Diretor Presidente; 

 

Art. 7º Fica suspensa a cobrança de zona azul, conforme contrato nº 146/2011, tendo em vista o 

Decreto Estadual nº 48.834 de 20 de março de 2020, que estabeleceu o fechamento dos 

estabelecimentos comerciais; 

 

Art. 8º Fica estabelecida o recolhimento das bicicletas do Projeto PetroBike pela contratada Serttel, 

constantes no contrato nº 146/2011, por se tratar de uso compartilhado da população; 

Art. 9º Ficam suspensos a liberação de eventos para fechamento de ruas realizados pela Diretoria 

de Trânsito. 

Art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com prazo de duração de 15 

(quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Petrolina/PE, 23 de março de 2020. 

 

 

 

EDILSON LEITE LIMA 

DIRETOR PRESIDENTE DA AMMPLA 

Portaria 01572/2018 

 


