
 

DECRETO Nº 10, DE 04 DE MARÇO DE 2021 
 
 

EMENTA: INTRODUZ NOVAS MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), REGULAMENTANDO 
O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, 
NÃO ESSENCIAIS E DE PEQUENO POTENCIAL DE 
DISSEMINAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS. 

 
 
 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso XXXVI 
da Lei Orgânica Municipal, e 
  

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais nº 50.346/2021; 
 

CONSIDERANDO a prorrogação do Estado de Calamidade Pública no âmbito 
do município de Terra Nova/PE; 
 

CONSIDERANDO a imprevisibilidade quanto ao término da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 
 

CONSIDERANDO o crescente número de infecções, reinfecções e a alta taxa 
de ocupação dos leitos hospitalares em nossa região; 
 

CONSIDERANDO a necessidade constante de regulamentação da iniciativa 
privada, especialmente na prestação de serviços essenciais e necessários à 
população, bem como a busca de um equilíbrio entre a atuação sanitária e a 
atividade econômica; 
 

CONSIDERANDO o sensível estado econômico-financeiro ocasionado pelo 
longo período de suspensão das atividades, determinadas como ferramenta 
complementar de isolamento social; 
 

CONSIDERANDO o julgamento da ADI 6341pelo Supremo Tribunal Federal – 
STF, ratificando a competência dos Entes Federativos para regulamentar medidas 
de isolamento social no âmbito de seus territórios, notadamente em respeito às 
peculiaridades de cada um destes; 
 

CONSIDERANDO que todos os munícipes, pessoas físicas e/ou jurídicas 
deverão seguir estritamente as determinações previstas neste e nos demais 
Decretos e orientações prestadas pela Edilidade; 
 



 

 
CONSIDERANDO o poder de polícia inerente às atividades desenvolvidas 

pelas Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do Município, bem como sua atividade 
de rigorosa fiscalização; 
 

D E C R E T A : 
 
 Art. 1º Permanece proibida toda e qualquer aglomeração no âmbito do 
Município de Terra Nova/PE, independente do número de pessoas que dela 
participem. 
 
 Parágrafo único: Exclui-se da proibição constante neste artigo as reuniões 
necessárias ao planejamento e bom andamento do serviço público, independente da 
denominação adotada. 
 
 Art. 2º Permanece obrigatório o uso de máscaras pelos munícipes, nos 
termos dos Decretos Municipais anteriormente editados. 
 
 Art. 3º O desempenho de atividades econômicas e sociais no Estado deve 
observar o uso obrigatório de máscaras, higiene, quantidade máxima e 
distanciamento mínimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas 
e externas, devidamente sinalizadas, e as regras estabelecidas em normas 
complementares e protocolos sanitários já em vigor ou editados posteriormente, quer 
pelo Estado de Pernambuco, quer pelo Município de Terra Nova/PE. 
 

Parágrafo único. Incluem-se no disposto no caput as atividades e 
celebrações religiosas. 
 

Art. 4º Fica vedado, até o dia 17 de março de 2021, inclusive, o exercício de 
atividades econômicas e sociais: 

 
I - De segunda à sexta-feira, das 20h até as 5h do dia seguinte; e 

 
II - Aos sábados e domingos, em qualquer horário. 
 
§ 1º Ficam suspensas as seguintes atividades e/ou abertura de 

estabelecimentos localizados no Município de Terra Nova/PE: 
 
I - As feiras livres e o comércio ambulante promovido “de porta em porta”, 

popularmente conhecido por “prestanistas”; 
 
II - As sessões presenciais promovidas pelo Poder Legislativo; 
 
III - Os atendimentos presenciais prestados pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, com exceção dos serviços de urgência. 
 



 

§ 2º As restrições previstas no caput não se aplicam às seguintes atividades 
econômicas: 

 
I - Serviços públicos municipais e estaduais prestados no âmbito municipal, 

inclusive os outorgados ou delegados; 
 
II - Atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário e Ministério Público; 
 
III - Farmácias e farmácia veterinária; 
 
IV - Posto de gasolina; 
 
V - Serviços essenciais à saúde, como atendimentos médicos, odontológicos, 

laboratoriais e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na 
área de saúde, observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares 
editadas pelas autoridades de saúde; 

 
VI - Serviços de fornecimento de água, gás e demais combustíveis, 

saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações e internet; 
 
VII - Serviços funerários; 
 
VIII - Pousadas, incluídos os restaurantes localizados em suas dependências, 

com atendimento restrito aos hóspedes; 
 
IX - Serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de 

distribuição, para assegurar a regular atividade dos estabelecimentos cujo 
funcionamento não esteja suspenso; 

 
X - Estabelecimentos industriais e logísticos, bem como os serviços de 

transporte, armazenamento e distribuição de seus insumos, equipamentos e 
produtos; 

 
XI - Oficinas de manutenção e conserto de máquinas e equipamentos para 

indústrias e atividades essenciais previstas neste Decreto, veículos leves e pesados 
e, em relação a estes, a comercialização e serviços associados de peças e 
pneumáticos; 

 
XII - Bares, restaurantes, lanchonetes e similares, por meio de entrega a 

domicílio, em ponto de coleta, na modalidade drive thru; 
 
XIII - Imprensa; 
 
XIV - Serviços de assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 
 



 

XV - Transporte coletivo de passageiros, devendo observar as normas já 
determinadas em Decretos anteriores; 

 
XVI - Supermercados, padarias, mercados e demais estabelecimentos 

voltados ao abastecimento alimentar da população, com exceção das feiras livres; 
 
XVII - Atividades de construção civil, observando-se as determinações 

impostas pelos Decretos anteriormente editados; 
 
XVIII - Serviços de entrega em domicílio de qualquer mercadoria ou produto; 
 
XIX - Atividades de preparação, gravação e transmissão de lives, sessões, 

reuniões, missas, cultos e demais celebrações religiosas a se realizar pela internet. 
 
Art. 5º Se mantém vigentes todas as restrições e regulamentações impostas 

por Decretos anteriores que não hajam sido alterados pelo presente. 
 
 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita, 04 de março de 2021. 
 
 
 
Aline Cleanne Filgueira Freire de Carvalho 
Prefeita Municipal 


