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DECRETO N.º 076, de 29 de outubro de 2020. 

 

Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento à 

pandemia COVID-19, 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 o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus no Estado do Amapá;  

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 

de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 

contaminação do Covid-19 em vários municípios do Estado;  

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 

medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 

durante o período de campanha eleitoral; 

Considerando o Decreto Estadual n. 3819/2020, que dispõe sobre medidas preventivas mais 

rígidas no combate ao coronavírus, 

D E C R E T A: 

Art. 1° Ficam estabelecidas novas medidas de restrições e isolamentos para o município de Cutias, 

a contar de 29 de outubro de 2020, até a data de 04 de novembro de 2020, em todo o território do Município 
de Cutias e horários de funcionamentos para atividades e eventos, desde que atendam as determinações 

previstas no presente decreto e seu anexo:  

Parágrafo único. Ampliações ou restrições para funcionamento dos estabelecimentos poderão ser 
realizadas a qualquer momento, dependendo da evolução da curva epidemiológica anunciada pelas autoridades 
competentes, bem como recomendações do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), no 
âmbito do município de Cutias, e/ou novas recomendações do Governo do Estado do Amapá e/ou do Governo 
Federal. 

Art. 2° Os atendimentos da Administração Pública permanecem em vigor com observância aos 

protocolos e medidas de segurança e condições de higiene, as quais devem ser observadas pelos referidos 

chefes de setores.  

Art. 3º Os estabelecimentos obedecerão ao horário e forma de funcionamento determinado de acordo 
com a atividade comercial, conforme anexos I do presente Decreto.  

Art. 4º Ficam mantidas as práticas de distanciamento social recomendadas como forma de evitar a 
transmissão comunitária da COVID-19, visando manter o controle da proliferação do vírus no município de Cutias.  

Art. 5º  Enquanto perdurar os efeitos do presente Decreto, fica determinado o uso obrigatório de 
máscaras de proteção facial, com proteção da boca e nariz:  

I - Nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população;  
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II - No interior de estabelecimentos comerciais e públicos que executem atividades essenciais, aos quais 

aludem os Decretos Municipais em vigor por consumidores, fornecedores, clientes, empregados e colaboradores. 

Art. 6º  Eventos religiosos em templos de qualquer credo ou religião, devem cumprir as normas e 
protocolos constantes neste decreto e demais normativas vigentes a respeito das medidas de prevenção da COVID-
19, além de assegurar a ocupação máxima de até 150 (cento e cinquenta) pessoas. 

Art. 7º O Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), poderá editar normas 
complementares de cumprimento e respeitabilidade obrigatória para todos, caso seja necessário, não podendo 
haver escusa no seu cumprimento.  

Art 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 04 de 

novembro de 2020. 

 

Cutias/AP, em 29 de outubro de 2020. 
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ANEXO I – DECRETO 076/2020 – PMCT 

O HORÁRIO E MODO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS OBEDECERÃO A 
TABELA ABAIXO: 

ATIVIDADES SUSPENSAS 

SEGMENTO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Festas dançantes em clubes, boates e casas de eventos SUSPENSA 

Atividades Políticas de pessoas em ruas, praças, ginásios ou 

espaços públicos e privados que possa acarretar aglomerações de 

pessoas, tais como: reuniões, carreatas, bandeiradas, caminhadas, 

comícios e etc. 

 

SUSPENSA 

 

ATIVIDADES COM DIAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

AUTORIZADOS 

SEGMENTO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Academias de musculação, centros de treinamento, treino funcional, e 
demais estabelecimentos de condicionamento físico 

Segunda a sexta-feira 

06:00 – 18:00 

Açougues Segunda a Domingo 

06:00 – 18:00 
Atividades de esportes coletivos em clubes, praças, arenas, ginásios, 
quadras poliesportivas e similares. 

Segunda a Domingo  

08:00 – 20:00 

Casas Lotéricas Segunda a sexta 

08:00 – 18:00 

Estabelecimentos Comerciais – Mini Box Segunda a Domingo 

06:00 – 21:00 

Lanchonetes, Panificadoras e Restaurantes Segunda a Domingo 

06:00 – 22:00 

Bares  Segunda a Domingo 

Até as 22:00 

Salão de Beleza e similares Segunda a Domingo 

08:00 – 21:00 

Lojas em Geral Segunda a Domingo 

08:00 – 21:00 

 


