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Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 49.017/2020,  de 
11 de maio de 2020,  que dispõe sobre intensificação de medidas 
restritivas de circulação de veículos e pessoas, de caráter excepcional 
e temporário, voltadas à contenção da curva de disseminação da 
Covid-19 nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, 
Camaragibe e São Lourenço da Mata.

Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 49.024/2020, de 
14 de maio de 2020,  que amplia as atividades e serviços considerados 
essenciais, inclusive a atividade de serviços de entrega em domicílio 
de qualquer mercadoria ou produto (item XXXI, ANEXO I), dentro 
deste período de intensificação de medidas restritivas de circulação 
de veículos e pessoas, e caráter excepcional e temporário, voltadas à 
contenção da curva de disseminação da Covid-19 nos municípios do 
Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe e São Lourenço 
da Mata.

Considerando o disposto em diversos atos restritivos do Poder 
Executivo Estadual, em particular o Decreto nº 48.809, de 14 de março 
de 2020, o Decreto nº 48.832, de 19 de março de 2020, o Decreto 
nº 48.834, de 20 de março de 2020, o Decreto nº 48.835, de 22 de 
março de 2020 e o Decreto nº 48.837, de 23 de março de 2020, 
que estabeleceram restrições a diversas atividades no Estado de 
Pernambuco.
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A FECOMÉRCIO-PE informa à comunidade 
empresarial o que se segue:

Uso obrigatório de máscara

A partir de 16 de maio de 2020, é OBRIGATÓRIA a utilização de 
máscara, mesmo que artesanal, em todo o Estado de Pernambuco, 
por todas as pessoas que tenham que circular nas vias públicas para 
exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais.

 É OBRIGATÓRIA a utilização de máscara no interior dos 
estabelecimentos públicos e privados, que estejam autorizados a 
funcionar de forma presencial e nos veículos públicos e particulares, 
inclusive ônibus e táxi.

Os órgãos públicos e estabelecimentos privados deverão exigir 
a utilização de máscaras pelos seus servidores, colaboradores, 
consumidores, usuários e passageiros.

Os órgãos públicos e estabelecimentos privados deverão fornecer 
as máscaras, ainda que artesanais, a seus servidores, funcionários e 
colaboradores.
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Do controle da circulação de veículos e de pessoas

No período de 16 a 31 de maio de 2020, a circulação de pessoas 
e veículos será restrita nos municípios do Recife, Jaboatão dos 
Guararapes, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata.
Apenas será permitida a circulação de veículos e pessoas para os fins 
de: 

I – Atendimento de necessidades essenciais de aquisição de gêneros 
alimentícios, medicamentos e produtos de higiene.

II - Obtenção de atendimento ou socorro médico.

III - Prestação ou utilização de serviços 
bancários ou atividades análogas.

IV - Deslocamento ao aeroporto e terminais rodoviários.

V - Desempenho de atividades e serviços 
considerados essenciais, indicados no Anexo I.

VI - Atendimento à intimação ou notificação de autoridade pública 
para comparecimento presencial em hora e dia marcados.

VII - Condução de menores de idade entre as 
residências dos responsáveis pela guarda compartilhada.
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Rodízio

A circulação de veículos automotores nas vias públicas existentes nos 
municípios abrangidos pelo Decreto será realizada mediante rodízio, 
da seguinte forma:

I - Em datas ímpares, somente poderão 
circular veículos com dígitos finais da placa ímpar.

II - Em datas pares, somente poderão circular 
veículos com dígitos finais da placa par.

Exceção ao rodízio

Entre as exceções não atingidas pelo rodízio obrigatório, elencadas no 
Parágrafo 2º, do artigo 5º, destacamos:
Aos veículos utilizados para obtenção de atendimento ou socorro 
médico.

Aos veículos utilizados na prestação de serviços de abastecimento 
e distribuição de água, gás, saneamento, coleta de lixo, energia, 
telecomunicações, internet e correios, devidamente caracterizados.
Aos guinchos e veículos utilizados para reboque, controle e 
ordenamento do trânsito.

Às motocicletas e similares, destinadas a entregas em domicílio.

Aos veículos destinados a serviços funerários.
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Aos veículos de transporte de combustível, de insumos e cargas 
diretamente ligados a atividades hospitalares, de sangue e derivados, de 
órgãos para transplantes e de material para análises clínicas e a serviços 
farmacêuticos, de transporte de produtos alimentares, 

inclusive para supermercados, mercados, feiras livres, açougues, 
peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento 
de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de água mineral e 
padarias e de produtos de higiene e limpeza.

Aos veículos destinados à manutenção e conservação de elevadores, 
devidamente autorizados para a prestação deste serviço.

Aos veículos utilizados pelos que atuam em regime de trabalho noturno, 
que se deslocam para a atividade em dia permitido, compatível com a 
placa do veículo e voltam à residência no dia seguinte.

Aos veículos utilizados pelos trabalhadores de supermercados, padarias 
e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da 
população.

Aos veículos utilizados pelos trabalhadores de farmácias e 
estabelecimentos de venda de produtos médico-hospitalares.

Aos veículos utilizados pelos trabalhadores de postos de gasolina.

Aos veículos utilizados pelos trabalhadores em serviços de segurança, 
limpeza, vigilância, portaria e zeladoria em estabelecimentos públicos e 
privados, condomínios, entidades associativas e similares.
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Funcionamento das atividades 
autorizadas e dos serviços essenciais

Os estabelecimentos públicos e privados que exercem atividades e 
serviços considerados essenciais, cujo funcionamento está permitido, 
devem obedecer às regras de redução de circulação de pessoas, de 
uso de máscaras, de higiene e de distanciamento mínimo de um metro 
entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento, além de observar 
as exigências estabelecidas em normas complementares da Secretaria 
de Saúde.

Os supermercados e hipermercados, em funcionamento nos 
municípios abrangidos pelo Decreto, devem observar as seguintes 
restrições e adequações: 

I - Fechamento de dois terços do estacionamento disponível, 
mantendo-se o mínimo de 15 vagas.

II - Restrição de entrada de número de clientes somente até 50% da 
capacidade do estabelecimento, limitando-se a entrada de uma pessoa 
por entidade familiar.

III - Disponibilização de álcool gel na entrada e nos caixas.
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Para efeito de fiscalização da restrição à circulação de veículos, nos 
municípios abrangidos pelo Decreto, os empregadores privados, os 
empresários, os profissionais autônomos e os dirigentes e gestores de 
órgãos e entidades públicos, deverão firmar Declaração de Atividade 
ou Serviço Essencial, conforme modelos constantes dos Anexos II a 
V, em nome próprio ou dos profissionais que realizam as atividades 
e prestam os serviços essenciais, cuja apresentação impressa ou em 
meio digital será obrigatória, juntamente com o respectivo documento 
de identidade e comprovante de residência, quando solicitado pelas 
autoridades estaduais ou municipais. 

O descumprimento do Decreto poderá acarretar responsabilização 
dos infratores, nos termos previstos nos arts. 268 e 330 do Código 
Penal, além da responsabilidade civil e/ou penal cabíveis.
É autorizado o uso de força policial para prevenir ou fazer cessar 
qualquer infração aos termos deste Decreto, inclusive apreensão e 
remoção de veículos.

A suspensão do funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviço, em todo Estado de Pernambuco, fica 
prorrogada para o dia 31 de maio de 2020, com exceção das 
atividades essenciais relacionadas no Anexo I.
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Atividades essenciais 

 Destacamos, a seguir, as principais atividades empresariais, listadas 
no ANEXO I do Decreto, e que permanecem com atendimento ao 
público:

Supermercados, padarias, mercados, lojas de conveniência, feiras 
livres e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar 
da população.

Serviços de entrega em domicílio de qualquer mercadoria ou produto.

Lojas de defensivos e insumos agrícolas.

Farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médico-
hospitalares.

Lojas de produtos de higiene e limpeza.

Postos de gasolina.

Casas de ração animal.

Depósitos de gás e demais combustíveis.

Lojas de material de construção e prevenção de incêndio para 
aquisição de produtos necessários à execução de serviços urgentes, 
por meio de entrega em domicílio e/ou como ponto de coleta.
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Serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, 
laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de 
serviços na área de saúde.

Serviços de abastecimento de água, gás, saneamento, coleta de lixo, 
energia, telecomunicações e internet.

Clínicas e hospitais veterinários e de assistência a animais.

Lavanderias.

Bancos e serviços financeiros, inclusive lotérica.

Serviços funerários.

Hotéis e pousadas, incluídos os restaurantes, e afins localizados em 
suas dependências, com atendimento restrito aos hóspedes.

Serviços de manutenção predial e prevenção de incêndio.

Serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de 
distribuição, para assegurar a regular atividade dos estabelecimentos, 
cujo funcionamento não esteja suspenso.

Estabelecimentos industriais e logísticos, bem como os serviços 
de transporte, armazenamento e distribuição de seus insumos, 
equipamentos e produtos.
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Oficinas de manutenção e conserto de máquinas e equipamentos 
para indústrias e atividades essenciais, veículos leves e pesados e, em 
relação a estes, a comercialização e serviços associados de peças e 
pneumáticos.

Restaurantes para atendimento exclusivo a caminhoneiros, sem 
aglomeração.

Lojas de material de informática, por meio de entrega em domicílio e/
ou como ponto de coleta.

Serviço de assistência técnica de eletrodomésticos e equipamentos de 
informática.

Preparação, gravação e transmissão de aulas pela internet ou 
por TV aberta e o planejamento de atividades pedagógicas, em 
estabelecimentos de ensino.

Processamento de dados ligados a serviços essenciais.

Serviços de auxílio, cuidado e atenção a idosos, pessoas com 
deficiência e/ou dificuldade de locomoção e do grupo de risco, 
realizados em domicílio ou em instituições destinadas a esse fim.
Serviços de segurança, limpeza, vigilância, portaria e zeladoria 
em estabelecimentos públicos e privados, condomínios, entidades 
associativas e similares.

Imprensa.
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Estabelecimentos de aviamentos e de tecidos, exclusivamente para 
o fornecimento dos insumos necessários à fabricação de máscaras e 
outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s) relacionados ao 
enfrentamento do coronavírus.

Restaurantes, lanchonetes e similares localizados em unidades 
hospitalares e de atendimento à saúde e no aeroporto, desde que 
destinados exclusivamente ao atendimento de profissionais de saúde, 
pacientes e acompanhantes, além de passageiros, respectivamente. 

Restaurantes, lanchonetes e similares em geral, exclusivamente como 
ponto de coleta e entrega em domicílio.

Serviços de assistência social e atendimento à população em estado 
de vulnerabilidade. 

Atividades de preparação, gravação e transmissão de missas, cultos 
e demais celebrações religiosas pela internet ou por outros meios 
de comunicação, realizadas em igrejas, templos ou outros locais 
apropriados.

Por fim, solicitamos à comunidade empresarial que acesse nosso 

portal e redes sociais de divulgação de informações oficiais e que não 

compartilhe notícias falsas (fake news).
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