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DECRETO Nº 024/2022.  
 

EMENTA: Estabelece novas medidas 
restritivas em relação a atividades 
sociais e econômicas, por período 
determinado, e consolida as normas 
vigentes, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente 
do novo coronavírus. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS, no uso de suas 
atribuições legais, preconizadas pelo Art. 30, inciso II, da Constituição 
Federal, e, de acordo com as determinações da Lei Orgânica Municipal. 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde classificou, em 11 de 
março do ano de 2020, que a COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus SARS-Cov-2), é uma pandemia;  
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos a ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do 
art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que define medidas para enfrentamento da emergência se saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus;  
 
CONSIDERANDO o significado aumento de contaminação pelo coronavirus no 
Município de Águas Belas; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas adicionais de prevenção 
de contágio pelo COVID-19 e suas variantes. 
 
 DECRETA:  
 

Art. 1º. O Município de Águas Belas/PE, se adéqua ao Decreto do 
Governo do Estado de Pernambuco nº 52.630, de 19 de Abril de 2022, no 
enfrentamento das medidas ao combate do Coronavírus.   
 

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrários relacionados nos 
Decretos Municipais editados em razão da Pandemia do Coronavírus, em 
decorrência da publicação do Decreto do Governo do Estado de Pernambuco 
52.630, de 19 de Abril de 2022. 
 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Águas Belas/PE, 22 de Abril de 2022. 
 
 
LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA 
PREFEITO 
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