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ANÁLISE RESUMIDA DE DECRETOS ESTADUAIS PARA  

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS 

 

DECRETO Nº 48.834, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

SERVIÇO OU ATIVIDADE 
PODE 

FUNCIONAR? 
EXCEÇÃO/OBSERVAÇÃO 

COMÉRCIO – Art. 2º 

Supermercados, padarias, mercados, lojas de 
conveniência e outros voltados à alimentação 
(açougues, frigoríficos...) – §1º 

SIM 

- Desde que observadas as 
recomendações sanitárias, inclusive 
quanto à manutenção da distância 
segura entre as pessoas  
- Não disponibilizar espaço para 
consumo local 

Farmácias e estabelecimentos de venda de produtos 
médico-hospitalares – §1º 

SIM 
 

Lojas de produtos de higiene e limpeza – §1º SIM  

Lojas de defensivos e insumos agrícolas, casas de 
ração animal, pet shops – §1º 

SIM 
 

Postos de gasolina, depósitos de gás e demais 
combustíveis – §1º 

SIM 
 

Lojas de material de construção e de equipamentos 
de prevenção de incêndio – §1º 

SIM 

- Apenas para produtos necessários a 
serviços urgentes (DECRETO Nº 48.857, 
DE 24 DE MARÇO DE 2020) 
- Sistema de delivery ou ponto de coleta, 
respeitando o previsto no DECRETO Nº 
48.837, DE 24 DE MARÇO DE 2020, 
quanto as recomendações sanitárias, 
inclusive quanto à manutenção da 
distância segura entre as pessoas. 

Demais comércios (a exemplo de bares e 
restaurantes) – §2º 

NÃO 

- Apenas na modalidade de entrega em 
domicílio, por comércio eletrônico ou 
aplicativos; 
- Restaurantes e lanchonetes no interior 
de hotéis, pousadas ou aeroporto, 
desde que acesso exclusivo a hóspedes 
e passageiros (Art. 7º) 
- As Lojas Americanas e similares não 
se tratam de exceção. 

 

 

 



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Art. 3º 

Consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, dentista 
– p. ú. 

SIM 
 

Clínicas e hospitais veterinários – p. ú. SIM  

Bancos, lotéricas e demais serviços financeiros – p. ú. SIM  

Lavanderias, serviços de limpeza e higienização, 
vigilância e segurança – p. ú. 

SIM 
 

Hotéis e pousadas – p. ú. SIM - Atendimento exclusivo para hóspedes 

Serviços urgentes de manutenção predial e 
prevenção de incêndio – p. ú. 

SIM 
 

Demais serviços (salões de beleza, barbearias, lava-
jato etc.) – Art. 3º, caput 

NÃO 
 

 

CONSTRUÇÃO CIVIL – Art. 4º 

Obras de construção civil - caput NÃO 

- Obras públicas (p. ú, inc. III); 
- Obras urgentes e emergenciais, a 
exemplo de risco de desabamento, 
coberturas de telhados e afins, desde 
que não possam ser postergadas (p. ú, 
inc. I); 
- Relacionadas à prevenção do 
Coronavírus (p. ú, inc. II); 
- Prestadas por concessionárias de 
serviços públicos, a exemplo da Celpe, 
Compesa e empresas de telefonia (p. ú, 
inc. IV) 

 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – Art. 5º 

Transporte regular – §1º, inc. III NÃO 

- Transporte de servidores públicos; 
- Colaboradores das atividades 
autorizadas a funcionar, nas formas dos 
Art. 2º ao 4º; 
- Vedada a circulação na RMR. 

Transporte por fretamento – §1º, inc. I NÃO 

- Transporte de colaboradores das 
atividades autorizadas a funcionar, nas 
formas dos Art. 2º ao 4º; 
- Funcionários de indústrias e empresas 
logísticas; 
- Transporte de saída de hospedes, em 
percurso exclusivo dos hotéis/pousadas 
para o aeroporto ou terminais rodoviários 

Transporte complementar – §1º, inc. II NÃO 
- Caráter excepcional, mediante 
autorização municipal, não podem 
circular na RMR 

 

DEMAIS RELACIONADOS A TRANSPORTE – ART. 6º 

Transporte, armazenamento e centrais de distribuição 
– caput e §1º 

SIM 
 

Oficinas mecânicas e automotivas, e lojas de peças e 
pneus - §2º 

SIM 

- Desde que observadas as 
recomendações sanitárias, inclusive 
quanto à manutenção da distância 
segura entre as pessoas 

Mototáxi – Art. 2º do DECRETO Nº 48.837, DE 23 
DE MARÇO DE 2020 

NÃO 
 

 

 

 

 

 



DECRETO Nº 48.809, DE 14 DE MARÇO DE 2020 

SERVIÇO OU ATIVIDADE 
PODE 

FUNCIONAR? 
EXCEÇÃO/OBSERVAÇÃO 

CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS – ART. 3º 

Eventos com público - caput NÃO  

Centros de artesanato e demais equipamentos do 
Estado – Art. 3º-A 

NÃO 
 

Academias de ginástica e similares (cinemas, salões 
de beleza e afins) – Art. 3º-B 

NÃO 
 

Feiras de negócios e confecção, públicas ou 
privadas – Art. 3º-C 

NÃO 
 

Aglomerações superiores a 10 (dez) pessoas – Art. 
3º-D 

NÃO 

- Casos de atividades essenciais e 
necessárias, como as tratadas no 
Decreto nº 48.834, e desde que 
observadas as recomendações 
sanitárias, inclusive quanto à 
manutenção da distância segura entre as 
pessoas 

 

ATIVIDADES MARÍTIMAS – ART. 4º 

Atracação de cruzeiros e embarcações de 
passageiros - caput 

NÃO 
 

Desembarque e circulação de tripulações em navios 
de carga – Art. 4º-B 

NÃO 
 

 

ATIVIDADE ESCOLAR – ART. 5º 

Escolas, universidades e demais estabelecimentos de 
ensino, público ou privado – Art. 6º-A 

NÃO 
 

 

 

PORTARIA CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA SES/SEDUH/GRCT No 001 DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

SERVIÇO OU ATIVIDADE 
PODE 

FUNCIONAR? 
EXCEÇÃO/OBSERVAÇÃO 

prevenção de aglomerações nos Terminais de Integração, Estações de BRT e ônibus do Sistema de 
Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR, 

Passageiros em pé – Art. 1º c/c art. 4º, inc. II NÃO  

Formação de filas: acima de 30 (trinta) passageiros 
para os ônibus convencionais ou 45 (quarenta e 
cinco) para os articulados ou BRT – Art. 4º, inc. I 

NÃO 
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