
 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS 

 
 

DECRETO N.º 041, de 03 de junho de 2020. 

 

Dispõe sobre o retorno gradual das atividades 

administrativas presenciais no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Cutias, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUTIAS, Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 

constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO as medidas já adotadas Pelo Poder Executivo no sentido de combater o 

avanço da Pandemia da COVID-19 no Município de Cutias; 

CONSIDERANDO os resultados satisfatórios no combate à COVID-19 no âmbito do Município 

de Cutias; 

CONSIDERANDO que os números apontam para a possibilidade de retomada gradual dos 

serviços administrativos presenciais; 

CONSIDERANDO a necessidade prestação contínua de serviços administrativos diretamente 

ligados à Prefeitura Municipal de Cutias. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Fica determinado o retorno do trabalho presencial no âmbito administrativo da Prefeitura 

Municipal de Cutias, notadamente, nos seguintes órgãos: 

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

II – Secretaria Municipal de Agricultura; 

III – Secretaria Municipal de Finanças; 

IV – Secretaria Municipal de Assistência Social; 

V – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

VI – Departamento de Recursos Humanos; 

VII – Departamento de Tributação; 

VIII – Centro de Referência em Assistência Social; 

IX – Conselho Tutelar; 

X – Representação da PMCT na Capital do Estado. 
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Art. 2º. O trabalho presencial se dará em regime de escala e revezamento de servidores, obedecidas 

as seguintes regras: 

I- Funcionamento das 7hh30m às 13h30m; 

II- Cada setor deve funcionar com, no máximo, 02 (dois) servidores, de modo a garantir a execução 

das atividades internas, mas sem negligenciar as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde sobre 

a prevenção à COVID-19; 

III – Permissão de atendimento ao público, devendo os respectivos setores adotarem medidas para 

agendamento do serviço e total cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias e de saúde sobre 

a prevenção à COVID-19, sendo terminantemente proibidas filas de espera no local;  

IV – Proibição de fechamento dos órgãos para a simples troca dos servidores em revezamento, 

devendo a chefia de cada setor tomar providências quanto ao modo de escalonamento de pessoal; 

Art. 3º. Fica determinada a consignação de falta para os servidores que não retornarem ao trabalho 

presencial nos moldes constantes deste decreto. 

Art. 4º. Aplicam-se aos serviços e atividades, públicos ou privados, considerados não-essenciais 

no âmbito do Município de Cutias, exceto aqueles constantes do art. 1º deste decreto, todas as disposições 

elencadas no Decreto Municipal n.º 24/2020. 

Art. 5º. As restrições e recomendações constantes do Decreto Municipal n.º 24/2020, que não 

confrontarem com as determinações dos artigos 1º a 3º do presente ato, serão prorrogadas até o dia 15 de 

junho de 2020. 

Art. 6º.  Fica recomendado para a população em geral, que ao sair de suas residências, em situações 

imprescindíveis, deverão seguir todas as orientações do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias 

para evitar o contágio do Covid-19, tais como, não participar de aglomeração de pessoas, manter 

distanciamento pessoal mínimo, higienização regular das mãos e uso obrigatório de máscara. 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Cutias/AP, em 03 de junho de 2020. 
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