Portaria Nº5/2020
PORTARIA CONJUNTA SES - SEINFRA/PE Nº. _____/2020.
OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto pelos Decretos nº 48.809, de 14 de março de 2020, pelo
Decreto nº 48.832, de 19 de março de 2020, Decreto nº 48.834, de 20 de março de
2020, Decreto nº 48.835, de 22 de março de 2020, Decreto nº 48.836, de 22 de março
de 2020, Decreto nº 48.837, de 23 de março de 2020, e suas alterações que
regulamentam no Estado de Pernambuco as medidas temporárias para o enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19), conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
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 as recomendações das autoridades sanitárias do País e do Estado de se
buscar diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos para mitigar a disseminação do
coranavírus em Pernambuco;
Considerando o monitoramento permanente da situação do Estado de Pernambuco em
face da pandemia e da necessidade de intensificar as medidas de mitigação dos efeitos do
contágio;
Estabelecem:
Art. 1º. A suspensão temporária das operações em 05 (cinco) aeródromos regionais: os
terminais de Araripina, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Serra Talhada.
Art. 2º. Ficam proibidos os voos particulares e a prática de pilotagem nos 05 (cinco)
aeródromos citados no artigo anterior.
Art. 3º. Ficam autorizadas, apenas, operações de salvaero, que trata de atendimento
médico de emergência, e transporte de cargas e passageiros para serviços essenciais;
Art. 4º. A presente Portaria tem como objetivo garantir a segurança dos colaboradores e
da população, evitando o contato entre as pessoas.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo vigente
enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
Recife, 25 de março do ano de 2020.
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ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário Estadual de de Saúde
FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE
Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos
Documento assinado eletronicamente por Fernandha Batista Lafayette,
em 25/03/2020, às 17:00, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Andre Longo Araujo de Melo, em
25/03/2020, às 20:25, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5986179 e o código CRC AE110288.
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