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PORTARIA Nº 013  de 16 de Abril de 2021 

 

EMENTA: Estabelece normas de segurança 

para o retorno do atendimento nos gabinetes 

dos vereadores da Câmara Municipal de 

Petrolina e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais e,  

 

CONSIDERANDO as normativas de saúde pública emanadas do Ministério da Saúde, em 

especial a Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO o monitoramento contínuo dos indicadores epidemiológicos relacionados 

à pandemia no âmbito do Estado de Pernambuco, com o estabelecimento de diversos 

protocolos setoriais e regras sanitárias de observância obrigatória; 

 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº. 50.470/2021 do Poder Executivo do Estado 

de Pernambuco, em 26 de março de 2021 que estabeleceu flexibilização de medidas restritivas 

em relação a atividades sociais e econômicas, para vigorar a partir de 1º de abril de 2021, no 

sentido de normatizar o retorno gradual das atividades em nosso Estado, com vistas o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus; 

 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. – Os atendimentos ao público em geral nos gabinetes dos vereadores da Câmara 

Municipal de Petrolina voltam a ser realizados na forma presencial a partir da publicação 

desta portaria. 

 

Parágrafo único. Para o retorno dos atendimentos disciplinados no caput devem ser 

observados os protocolos sanitários específicos de prevenção ao COVID-19, como o uso 

obrigatório de máscara, a disponibilização de álcool em gel e limitação da capacidade de 

ocupação, devendo ser evitadas as aglomerações nos gabinetes. 

 

Art. 2º. Todos os serviços e setores administrativos da Câmara Municipal de Petrolina, a 

partir da publicação desta portaria voltam a ser realizados na forma presencial e no horário 

normal de expediente. 

 

Parágrafo único. Para o retorno dos serviços disciplinados no caput devem ser observados os 

protocolos sanitários específicos de prevenção ao COVID-19, como o uso obrigatório de 

máscara, a disponibilização de álcool em gel e limitação da capacidade de ocupação, devendo 

ser evitadas as aglomerações. 

 



  

 

 

 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

 

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87) 3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 

Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: aerocruz.pe@gmail.com 

Art. 3º. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Petrolina continuarão a ser realizadas 

às terças feiras, com início às 9h, através de formato e transmissão remota, via plataforma de 

internet. 

 

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Presidência, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ 

 Presidente 
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