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O Sincopeças-PE, fundado em 1989, filiado a Confederação Nacional do Comércio 
de bens, serviços e turismo – CNC e a Federação do Comércio de bens, serviços e 
turismo do estado de Pernambuco – Fecomércio-PE, presente no Conselho de 
Representantes da Federação do Comércio de Pernambuco Sesc/Senac e na 
Câmara Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos - CBCPAVE, 
tem por missão Representar e fomentar o desenvolvimento do comércio de 
peças, acessórios, motopeças e dos serviços para veículos automotores e 
ciclomotores no estado de Pernambuco.   
 

Alinhado a esta missão, desenvolvemos esta cartilha com orientações para o 
segmento de reposição automotiva funcionar durante o período da calamidade 
pública decretada pelo Governo Federal, visando também adotar estratégias para 
combater a contaminação do COVID-19. 
 

Destaques referente aos decretos 

Para as empresas que desejarem abrir seus negócios, durante o período da 

calamidade pública, recomendamos prudência. Além dos cuidados 

recomendados pelo ministério da saúde, recomendamos os cuidados essenciais 

descritos nesta cartilha, pois serão de extrema relevância para os próximos 90 

dias. 

- Decreto federal 10.282 de 20/03/2020 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São 

serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo 

a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

Destaque às atividades:  

V - Transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de 

passageiros por táxi ou aplicativo; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. (destacamos 2 atividades 

http://www.sincopecas-pe.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm


 

 
Site: www.sincopecas-pe.com.br | WhatsApp (81) 99411-8829 | e-mail: contato@sincopecas-pe.com.br 

essenciais que dependem do centro automotivo e das autopeças para manter suas atividades, 
relação completa vide integra do decreto) 

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento 
de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam 
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 

Portaria Conjunta SES-SDEC/PE Nº 01/2020 - Central de teleatendimento, Telemarketing e 
Call centers 

Recomendação para os distribuidores de peças, que possuam call center:  

Art. 1º. Os estabelecimentos de central de teleatendimento, telemarketing e call centers deverão funcionar, a partir 
de 23 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias, observando as seguintes determinações: I - redução em 30% 
(trinta por cento) do número total de funcionários em atividade presencial nas empresas; II - organizar os postos, 
horários e turnos de trabalho de modo a minimizar os riscos de transmissão de pessoa a pessoa (vide íntegra no item 
2.3) 

 
- Decreto Estadual nº 48834, de 20/03/2020 
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas no âmbito do comércio, 
da prestação de serviços, da construção civil e da concessão e prestação de serviços públicos. 
 
Art. 2º Fica suspenso, a partir do dia 22 de março de 2020, o funcionamento de todos os 
estabelecimentos de comércio localizados no Estado de Pernambuco. 

 
§ 1º Excetuam-se da regra do caput: 
 
§ 2º Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar através de serviços de entrega em 

domicílio, inclusive via aplicativos e comércio eletrônico. 
 
Art. 6º Os serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e as centrais de distribuição 
poderão funcionar para assegurar a regular atividade dos estabelecimentos descritos no § 1º do  
art. 2º, parágrafos únicos dos arts. 3º e 4º, e § 1º do art. 5º. (Redação do artigo dada pelo 
Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

 
§ 2º Também estão autorizados a funcionar as 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. 
(Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 
 
- Análise Resumida De Decretos Estaduais – SDS-PE 
Art. 6º - Oficinas mecânicas e automotivas, e lojas de peças e pneus §2 – Autorizados – Desde 
que observadas as recomendações sanitárias, inclusive quanto à manutenção da distância 
segura entre as pessoas 
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Item 1 - Orientações do Ministério da Saúde 

 

 
 

Item 1.1 - Cuidados essenciais (com a colaboração da Alpha Consultoria) 

 
a) Atendimento Presencial 
• Amplie os espaços entre os pontos de atendimento dos consultores; 
• Evite cumprimento formais como aperto de mão com clientes e demais 

funcionários; 
• Agilize o processo de pagamento do cliente evitando acúmulo de pessoas 

em fila; 
• Prefira pagamentos em recursos eletrônicos, como cartões, evitando a 

manipulação de cédulas; 
• Se o cartão do cliente permitir pagamento por aproximação, prefira esse 

método; 
• Garanta o distanciamento de até dois metros entre seu cliente e seu 

consultor; 
• Limpe maçanetas, teclados de computador, telefones e celulares com 

frequência. 
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b) Serviços: 

 
• Estimule o agendamento por telefone ou meios digitais para evitar acúmulo 

de clientes na empresa; 
• Disponibilize serviços de “leva-e-traz”. Além de evitar que o cliente saia de 

casa, reduz o número de clientes na sala de espera da oficina; 
• Ofereça uma higienização do sistema de ar condicionado como cortesia. Isso 

não impede a proliferação do vírus, mas torna o ambiente do veículo mais 
saudável para o sistema respiratório; 

• Higienize a maquineta do cartão antes de cada utilização, de preferência na 
frente do cliente; 

• Cubra volante e pomos de alavanca com filme plástico e cubra os bancos 
com capas. 

 

Oficina: 

• O simples compartilhamento de uma ferramenta pode trazer risco ao 
profissional. Por isso, defina as ferramentas de cada mecânico e procure 
higienizá-las com frequência durante o dia; 

• O uso de luvas não elimina o risco, pois podem transmitir o vírus caso 
tenham tido contato com uma superfície contaminada; 

• Se possível manter distância entre cada mecânico de no mínimo 2 metros. 
O ideal é intercalar os elevadores, carro sim, carro não; 

• Defina uma única pessoa para manobrar os veículos na empresa, 
eliminando riscos; 

• EPIs são de uso individual! Garanta que cada profissional utilize o seu, sem 
compartilhamento; 

 
c) Funcionários  
• Reduza o quadro de funcionários, fazendo rodízios, adequando a demanda 

mais baixa de serviços; 
• Se possível, faça uma carona solidária, onde um funcionário dá carona a 

outro, evitando o transporte coletivo; 

http://www.sincopecas-pe.com.br/


 

 
Site: www.sincopecas-pe.com.br | WhatsApp (81) 99411-8829 | e-mail: contato@sincopecas-pe.com.br 

• Crie intervalos regulares para higienização dos ambientes e ferramental; 
• Se precisar, realize reuniões com a equipe, no pátio da empresa com 

afastamento mínimo de 2 metros, e disposição em círculo; 
• Faça cartazes com orientações de higiene expondo na oficina, vestiário e 

banheiros; 
• Funcionários com mais de 60 anos devem ser liberados da atividade 

presencial; 
• Se a função permitir, faça com que alguns funcionários trabalhem em casa. 

 
d) Negócios: 
• Limite o tipo de serviço a ser realizado. Foque em atividades de manutenção 

preventiva ou corretiva leve. Isso reduz o tempo de reparo e otimiza o fluxo 
de caixa; 

• Não faça compras grandes. Otimize a compra casada, atendendo apenas 
aos veículos que estão na oficina. Além disso, você garante que todas a 
oficinas terão peças para trabalhar; 

• Se possível, não abra aos sábados, para reduzir os custos operacionais e 
evitar maior exposição dos funcionários; 

• Opte por trabalhar de “portas fechadas” evitando atender clientes 
passantes. 

• Mantenha o relacionamento com seus clientes nas redes sociais, enviando 
mensagens em datas de aniversário, por exemplo. 

 
e) Fornecedores: 
• Seus fornecedores (Distribuidores e grandes varejistas) são seus parceiros! 

Negocie com eles prazos! Eles têm todo o interesse de mantê-lo como 
cliente; 

• O entregador do fornecedor deve ter um local definido para entregar as 
peças. Evite cumprimentos de contato físico, e só assine documentos com 
sua própria caneta; 

• Trate bem os entregadores, fornecendo água ou mesmo um lanche simples. 
Afinal, eles estão se expondo para garantir o funcionamento de sua 
empresa; 
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Item 2 – Orientações jurídicas para segurança da prática do comércio. 

 
Diante da hierarquia dos decretos, que por via de regra Governo Federal -> 
Governo Estadual -> Governo Municipal que vêm sendo publicados, temos 
observado uma total insegurança para o cumprimento dessas Leis, 
especialmente, em relação a sua subordinação e hierarquia deixando os 
empresários sem quaisquer perspectivas de sobrevivência e consequentemente 
sem nenhuma possibilidades de preservarem os empregos. Nessa "guerra" de 
legislações só quem sai perdendo são os empresários e a população que fica no 
meio desse emaranhado de decretos um querendo sobrepor o outro.  
 
Na hierarquia das leis, o decreto federal sobrepõe os decretos das unidades da 
federação e seus municípios.  

 

Item 2.1 – Decreto Presidencial Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Objeto 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. 

Âmbito de aplicação 

Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 
distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais. 

Serviços públicos e atividades essenciais 
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Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São 
serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo 
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 
presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 
transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 

XI - iluminação pública; 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 
meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais 
nucleares; 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 
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XX - compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários 
eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras; 

XXI - serviços postais; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data 
center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 

XXV - transporte de numerário; 

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 

XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes; 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e 
assistência social; 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, 
mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em 
especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; e 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer 
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 
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§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados 
disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à 
fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

§ 5º Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive 
colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades públicas e 
privadas federais, estaduais, distritais e municipais. 

§ 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, 
concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em 
articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador. 

§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo 
devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19. 

Art. 4º Os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública definirão suas limitações de funcionamento. 

Art. 5º Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19 poderá definir outros serviços públicos e atividades considerados essenciais e editar os 
atos necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto neste Decreto. 

Vigência 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de março de 2020; 
199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 
Wagner de Campos Rosário 
André Luiz de Almeida Mendonça 
Walter Souza Braga Netto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G e republicado no DOU de 

21.03.2020 - Edição extra- H 

 

* Recomendamos a impressão na íntegra do decreto federal (2 cópias): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm 
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Item 2.2 – Decreto Presidencial nº 10292, de 25/03/2020 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Art. 1º  O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º  ................................................................................................... 

§ 1º  ......................................................................................................... 

................................................................................................................. 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o 
funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além 
de produção, transporte e distribuição de gás natural; 

................................................................................................................. 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo 
Banco Central do Brasil; 

................................................................................................................. 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema 
Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 

................................................................................................................. 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de 
petróleo e demais derivados de petróleo; 

................................................................................................................. 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da 
Constituição; 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual 
ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para 
fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência; 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade; 

XXXVI - fiscalização do trabalho; 
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XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata 
este Decreto; 

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas 
advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos; 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e 

XL - unidades lotéricas. 

...................................................................................................... 

§ 8º  Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância 
sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada 
de que trata o inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.” (NR) 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.3.2020 

* Recomendamos a impressão na íntegra do decreto federal (2 cópias): 
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Reforçamos o destaque ao parágrafo 2º - art. 3º do DECRETO FEDERAL 10282 de 20/03/2020 

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos 

necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais. 

RELAÇÃO ATUALIZADA DOS SERVIÇOS ESSENCIAS DECRETADOS PELO GOVERNO FEDERAL 

Com abrangência NACIONAL 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi 
ou aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o 
funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, 
além de produção, transporte e distribuição de gás natural;  

XI - iluminação pública; 
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XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio 
eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares; 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo 
Banco Central do Brasil;  

XXI - serviços postais; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte 
de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema 
Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;  

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de 
petróleo e demais derivados de petróleo;  

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente 
por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 

XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes; 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da 
Constituição;  

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual 
ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, 
para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade;  

XXXVI - fiscalização do trabalho; 

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata 
este Decreto; 

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas 
advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos; 

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e 

XL - unidades lotéricas. 
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Item 2.3 – PORTARIA CONJUNTA SES-SDEC/PE Nº 01/2020 - Central de 

teleatendimento, Telemarketing e Call centers 
 

 

 

PORTARIA CONJUNTA SES-SDEC/PE Nº 01/2020  

Os SECRETÁRIOS DE SAÚDE E DE DESENVOMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 

disposto no art. 8º, do Decreto nº 48.834, de 20 de março de 2020, que, no âmbito da situação de emergência relativa 

ao enfrentamento do cononavírus, no território pernambucano, delegou aos Secretários de Saúde e de 

Desenvolvimento Econômico a competência para editar normas complementares para a sua execução, Considerando 

o Decreto que reconhece o estado de Calamidade Pública no Brasil aprovado em 18 de março do corrente ano pela 

Câmara dos Deputados; Considerando que os serviços de call center foram definidos como atividades essenciais pelo 

Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020; Considerando o conjunto de ações implementadas pelo Estado 

de Pernambuco no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2; ESTABELECEM:  

Art. 1º. Os estabelecimentos de central de teleatendimento, telemarketing e call centers deverão funcionar, a partir 

de 23 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias, observando as seguintes determinações: I - redução em 30% 

(trinta por cento) do número total de funcionários em atividade presencial nas empresas; II - organizar os postos, 

horários e turnos de trabalho de modo a minimizar os riscos de transmissão de pessoa a pessoa, inclusive mantendo 

uma distância mínima de dois metros entre cada estação de trabalho ou posto de atividade; III - utilizar, 

preferencialmente, postos de atividade individuais, sem compartilhamento por outros trabalhadores nos demais 

horários e turnos de trabalho, e disponibilizar fones e microfones individuais para os trabalhadores, sendo proibido o 

compartilhamento destes equipamentos; IV - realizar higienização constante de instalações, ambientes, superfícies, 

materiais e equipamentos, devendo ser definida rotina para a higienização e desinfecção do mobiliário e 

equipamentos de trabalho a cada troca de turno ou quando da ocupação de posto de trabalho utilizado por outro 

trabalhador; V - a presente portaria não limita a possibilidade de continuidade dos serviços em regime de teletrabalho 

(home office), na forma da legislação federal em vigor; VI - cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações 

de prevenção e controle para o enfrentamento do COVID-19 expedidas pelas autoridades sanitárias competentes, 

inclusive a Organização Mundial de Saúde, para prevenção ao contágio e contenção de infecção viral relativa ao 

coronavírus – COVID-19. Parágrafo único. A medida determinada no inciso I deste artigo não poderá importar em 

qualquer prejuízo às atividades de Call Center relacionadas a demandas de saúde e atividades públicas definidas como 

essenciais.  

Art. 2º. Não será permitido o trabalho in loco dos funcionários(as): a) que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade; 

b) que tenham histórico de doenças respiratórias ou doenças crônicas, ou cujos familiares, que habitam a mesma 

residência, tenham doenças crônicas; c) gestantes e lactantes; d) que utilizam medicamentos imunossupressores. e) 

que manifestarem sintomas respiratórios, como febre, tosse, coriza ou dificuldade de respirar.  
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Art. 3º. As normas estabelecidas na presente portaria não se aplicam a atendimentos eletrônicos realizados de forma 

automatizada, sem necessidade de presença física de trabalhadores. Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.  

Recife, 23 de março do ano de 2020. 

André Longo Araújo de Melo 

Secretário de Saúde 

Arthur Bruno de Oliveira Schwambach 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

Item 2.4 – Decreto Estadual nº 48834, de 20/03/2020 

 
Define no âmbito socioeconômico medidas restritivas temporárias adicionais para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do art. 37 da 
Constituição Estadual, 

Considerando a recomendação das autoridades sanitárias do País e do Estado de se buscar diminuir o fluxo de 
pessoas em espaços coletivos, para mitigar a disseminação do coronavírus em Pernambuco; 

Considerando a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao coronavírus previstas pelo 
Decreto nº 48.809 , de 14 de março de 2020, e no Decreto nº 48.832 , de 19 de março de 2020; e 

Considerando que medidas similares têm-se mostrado eficazes e vêm sendo adotadas em outros Estados e 
Países para enfrentamento do coronavirus, 

Decreta: 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas no âmbito do comércio, da prestação 
de serviços, da construção civil e da concessão e prestação de serviços públicos. 

Art. 2º Fica suspenso, a partir do dia 22 de março de 2020, o funcionamento de todos os estabelecimentos de 
comércio localizados no Estado de Pernambuco. 

§ 1º Excetuam-se da regra do caput: 

I - supermercados, padarias, mercados, lojas de conveniência e demais estabelecimentos voltados ao 
abastecimento alimentar da população; 

II - lojas de defensivos e insumos agrícolas; 

III - farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médico-hospitalares; 

IV - lojas de produtos de higiene e limpeza; 
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V - postos de gasolina; 

VI - casas de ração animal; 

VII - depósitos de gás e demais combustíveis. 

VIII - 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. (Inciso 
acrescentado pelo Decreto Nº 48857 DE 25/03/2020). 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar através de serviços de entrega em domicílio, inclusive 
via aplicativos e comércio eletrônico. 

Art. 3º Fica suspenso, a partir do dia 22 de março de 2020, o funcionamento de todos os estabelecimentos de 
prestação de serviços localizados no Estado de Pernambuco. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput: 

I - a prestação dos serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais 
estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de saúde; (Redação do inciso dada pelo 
Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

II - os serviços de abastecimento de água, gás, energia, telefonia e internet; 

III - as clínicas e os hospitais veterinários; 

IV - as lavanderias; 

V - os bancos e serviços financeiros, inclusive lotérica; 

VI - os serviços de segurança, limpeza, higienização e vigilância; e 

VII - hotéis e pousadas, com atendimento restrito aos hóspedes. 

VIII - serviços urgentes de manutenção predial e prevenção de incêndio. (Inciso acrescentado pelo Decreto 
Nº 48857 DE 25/03/2020). 

Art. 4º Ficam suspensas, a partir de 22 de março de 2020, as atividades relativas ao setor de construção civil 
em todo o Estado de Pernambuco. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput: 

I - atividades urgentes, assim consideradas aquelas que tenham de ser executadas imediatamente, sob pena 
de risco grave e imediato ou de difícil reparação; 

II - atividades decorrentes de contratos de obras particulares que estejam relacionadas à situação de 
emergência de que trata este Decreto; 

III - atividades decorrentes de contratos de obras públicas; 

IV - atividades prestadas por concessionários de serviços públicos. 

Art. 5º Fica suspenso, a partir de 22 de março de 2020, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros em 
todo o Estado de Pernambuco. 

§ 1º Excetuam-se da regra do caput: (Redação dada pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020): 

I - o transporte mediante fretamento de funcionários e colaboradores relacionados aos estabelecimentos 
descritos no § 1º do art. 2º e nos parágrafos únicos dos arts. 3º e 4º, bem como relacionados aos 
estabelecimentos industriais e logísticos instalados no Estado, e o transporte de saída de hóspedes dos meios 
de hospedagem para o aeroporto e terminais rodoviários, até o completo esvaziamento das unidades 
imobiliárias hospedeiras. (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 
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II - transporte complementar de passageiros, autorizado em caráter excepcional pela autoridade municipal 
competente, mediante formulário específico disponibilizado no site da Empresa Pernambucana de Transporte 
Intermunicipal - EPTI, vedada a circulação na Região Metropolitana do Recife. 

III - o transporte regular de passageiros, restrito aos servidores públicos e aos funcionários e colaboradores 
relacionados aos estabelecimentos descritos no § 1º do art. 2º, e parágrafos únicos dos arts. 3º e 4º, utilizando-
se para essa finalidade até 10% (dez por cento) da frota, podendo esse percentual ser alterado por ato 
específico do Diretor Presidente da EPTI. (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

§ 2º Na prestação do serviço de transporte indicada no inciso III, o operador fica obrigado a enviar à EPTI, em 
até 24 (vinte e quatro) horas após a finalização da viagem, lista com os nomes dos passageiros e motivo do 
deslocamento. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

§ 3º O Secretário de Saúde, a Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos e o Diretor Presidente da EPTI 
ficam autorizados a editar normas complementares, mediante Portaria conjunta, para a execução do disposto 
neste artigo. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

Art. 6º Os serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e as centrais de distribuição poderão 
funcionar para assegurar a regular atividade dos estabelecimentos descritos no § 1º do art. 2º, parágrafos 
únicos dos arts. 3º e 4º, e § 1º do art. 5º. (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

§ 1º Também estão autorizados a funcionar os serviços de transporte, armazenamento e distribuição de 
insumos e de equipamentos utilizados pelos estabelecimentos industriais e logísticos instalados no Estado de 
Pernambuco, bem como dos produtos fabricados pelos referidos estabelecimentos. (Parágrafo acrescentado 
pelo Decreto Nº 48836 DE 22/03/2020). 

§ 2º Também estão autorizados a funcionar as 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. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 
48836 DE 22/03/2020). 

Art. 7º O art. 6º do Decreto nº 48.832 , de 20 de março de 2020, passa a vigorar acrescido de § 2º com a 
seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único para § 1º: 

Art. 6º ..... 

..... 

§ 2º A suspensão das atividades não se aplica a restaurantes, lanchonetes e similares que funcionem no 
interior de hotéis e pousadas e aeroportos, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos 
hóspedes e passageiros, respectivamente. (AC) 

Art. 8 º Portaria conjunta dos Secretários de Saúde e de Desenvolvimento Econômico poderá editar normas 
complementares para a execução do disposto neste Decreto. 

Art. 9 º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, ficando vigente enquanto perdurar a situação de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 20 de março do ano de 2020, 204º da Revolução Republicana 
Constitucionalista e 198º da Independência do Brasil. 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO 

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO 

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ 

FERNANDHA BA TISTA LAFAYETTE 
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MARCELO BRUTO DA COSTA CORREIA 

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH 

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI 

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO 

 
Fonte: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391244 

Recomendamos impressão na íntegra dos decretos 48834 e 48836, disponíveis em nosso site! 

 

Item 2.5 – ANÁLISE RESUMIDA DE DECRETOS ESTADUAIS – SDS-PE 

 
ANÁLISE RESUMIDA DE DECRETOS ESTADUAIS PARA ENFRENTAMENTO DO 

CORONAVÍRUS DECRETO Nº 48.834, DE 20 DE MARÇO DE 2020 
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****************** 
Por fim, entendemos as dificuldades que a categoria econômica atravessa e na 
medida em que novos decretos forem publicados, faremos divulgação, 
especialmente, para aqueles que visem minimizar os impactos econômicos. 
Mantenha contato com o Sincopeças-PE, WhatsApp e redes sociais, para que 
fique informado e orientado com as informações atualizadas e comentadas por 
especialistas. 
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