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Decreto do Chefe do Executivo n.º. 102/2020, de 30 de Abril do ano de 2020. 

 

Dispõe sobre a prorrogação das disposições do 
Decreto n.º. 096/2020, de 04 de Abril do ano de 2020 
que estabelece medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus, e dá 
outras providências. 
 

A Prefeita Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no 

uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica 

Municipal e: 

Considerando que subsistem a justificação que fundamentou a edição do Decreto 

Municipal n.º. 096/2020, de 04 de Abril do ano de 2020; e, 

Considerando as prorrogações das medidas adotadas pelo Governo do Estado de 

Pernambuco por meio do Decreto Estadual n.º 48.983/2020, de 30 de Abril de 2020, 

 

Faz saber que DECRETA: 

 

Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do Município 

de Brejinho (PE), definidas nos termos do Decretos Municipal, nos do Decreto 

Municipal n.º.  096/2020, de 04 de Abril de 2020; e nos Decretos Estaduais n.º 

48.832/2020, de 19 de Março de 2020 e n.º 48.983/2020, de 30 de Abril de 2020, 

ficam prorrogadas até o dia 15 de Maio do ano de 2020. 

 

Art. 2º o art. 2º do Decreto nº 090, de 23 de Março do ano de 2020 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 2º Nos termos do Decreto Municipal n.º. 86/2020, de 17 de Março 

de 2020, ficam suspensos, no âmbito do Município, até o dia 15 de maio de 

2020, a contar da publicação deste Decreto:  

I – atividades educacionais em todas as escolas públicas do Município; 
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II – atividades coletivas dos serviços públicos relacionado aos 

Programas Sociais e Academias de Saúde em execução no Município; 

III – serviços públicos de saúde bucal, a exceção dos casos de 

urgência; 

IV – o Transporte de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para a 

realização de consultas e exames médicos e demais procedimentos eletivos, 

exceto os casos de urgência e emergência, paciente de hemodiálise, 

radioterapia e quimioterapia, etc; 

V – as férias dos servidores públicos das áreas essenciais ao 

enfrentamento da presente crise; 

VI - viagens de servidores municipais a serviço do Município para 

deslocamento no território nacional ou no exterior; 

VII – as atividades em quadras esportivas, campos de futebol e 

similares, inclusive para treino. 

 

Parágrafo único. A suspensão “das aulas nas escolas públicas do Município 

permanece em vigor até 31 de maio de 2020”.  

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Ficam revogados as disposições em contrário. 

 
 

Tania Maria dos Santos 
PREFEITA 


