
 
MUNÍCIPIO DE OIAPOQUE 

PROCURADORIA GERAL DE OIAPOQUE 

 

 

A Procuradoria-Geral de Oiapoque (PGO) disponibiliza 02 (dois) modelos 

de declaração para o exercício de atividade essenciais e para trabalhadores autônomos que 

exerçam atividades essencial ou está isento das medidas restritivas durante o lockdown, 

conforme modelos constantes nos anexos I e II. 

 

A medida restritiva foi anunciada pelo Município de Oiapoque através do 

Decreto Municipal nº 293 de 16 de maio de 2020 e pelo Governo do Estado por meio do 

Decreto nº 1726 de 15 de maio de 2020. 

 

O modelo de declaração serve de referência para pessoas que trabalham em 

serviços essenciais mas não possuem identificação funcional. Caso seja solicitada, a declaração 

deve ser exibida junto a um documento de identificação oficial. 

 

Orientamos é que a declaração seja preenchida pelo empregador nos casos dos 

estabelecimento autorizados funcionar. 

 

E nos casos dos autônomos, seja assinado pelo próprio, exceto no caso de 

empregados domésticos (cuidadores), em que é necessário a assinatura do empregador, bem como a 

justificativa da necessidade especial do serviço.  

 
 

Oiapoque-AP, 17 de maio de 2020. 
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https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/05/governo-do-para-anuncia-lockdown-em-dez-municipios-veja-lista.ghtml


 
MUNÍCIPIO DE OIAPOQUE 

PROCURADORIA GERAL DE OIAPOQUE 

 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO EM  

ATIVIDADE ESSENCIAL PARA EMPRESAS 

 

Oiapoque-AP,______/______/_________ . 

 

 

_________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____._____._____/_______-____, com sede na Rua/Av ______________________________ 

, nº __ , Bairro:___________________ na cidade de Oiapoque-AP, neste ato representado por 

seu Representante Legal Sr.(a)______________________________ , inscrito no CPF nº 

_____._____._____-____, residente e domiciliado na Rua/Av. 

____________________________, sob nº ______ , Bairro:__________________, na Cidade 

de Oiapoque, DECLARA, para os devidos fins, que: 

 

______________________________________, inscrito no CPF nº _____._____._____-____, 

residente e domiciliado na Rua/Av. _________________________________, sob nº ______ , 

Bairro:_________________, na Cidade de Oiapoque , EXERCE _____________________ 

junto a esta empresa , enquadradas como ATIVIDADES ESSENCIAIS nos termos do 

Decreto Municipal nº 293 de 16 de maio de 2020. 

 

VEDAÇÃO À RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO 

 

Informa ainda que, pelo enquadramento como atividade essencial, nos termos do Decreto 

Municipal, é permitido a locomoção de trabalhadores aos seus respectivos locais de trabalhos. 

Sem mais para o momento, firma a presente. 

 

 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

Empresa:_____________________________________________________________ 

 



 
MUNÍCIPIO DE OIAPOQUE 

PROCURADORIA GERAL DE OIAPOQUE 

 

ANEXO II 

 

AUTODECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO EM ATIVIDADE 

ESSENCIAL AUTÔNOMOS  
 (VÁLIDA SOMENTE COM DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO ou IDENTIFICAÇÃO  

 FUNCIONAL) 

 

NOME:    

NOME DA MÃE:       

RG:  CPF:    
ENDEREÇO RESIDENCIAL:______________________________________nº_______, 
Bairo:________________ / TELEFONE: (_____) ____________________ 

 

Declaro, sob minha responsabilidade: 

a) não ter testado positivo para a COVID-19 há menos de 15 (quinze) dias e não possuir  

quaisquer dos seus sintomas (febre, tosse, coriza, dor no corpo, falta de ar ou perda do 

olfato ou paladar); 
b)  tenho conhecimento das disposições do Decreto Municipal nº 293, de 16/05/2020, 

especialmente  quanto à proibição de circulação de pessoas, exceto para: i. aquisição de 
gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médico-hospitalares, produtos de limpeza e 
higiene pessoal; ii. para o comparecimento a consultas ou realização de exames médico-
hospitalares, nos casos de problemas de saúde; iii para realização de operações de saque e 
depósito de numerário; ou iv para a realização de trabalho consideradas essenciais; 

c)  tenho conhecimento das penalidades previstas nos Decretos Municipais (advertência, 

multa) e eventual responsabilidade civil e criminal (art. 268 e 330 do Código Penal) em caso 

de descumprimento das regras do Decreto; 

d) que estou isento do dever especial de confinamento me deslocarei para o desempenho da 

seguinte atividade abaixo: 

 
TIPO DE ATIVIDADE:___________________________________________________________ 

SE FOR TRABALHO DOMÉSTICO, INFORMAR QUAL A NECESSIDADE ESPECIAL: 

______________________________________________________________________________ 
FUNÇÃO:    
NOME DO ESTABELECIMENTO OU LOCAL DE TRABAHO: 

______________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO OU LOCAL DE 

TRABALHO:__________________________________________________________________ 

HORÁRIO DE TRABALHO:    
DESLOCA-SE PARA ATIVIDADES EXTERNAS (   ) SIM ( ) NÃO SE SIM 

QUAL?________________________________________________________________________ 
 
 

Oiapoque-AP. ______ de _______________ de 2020. 

 

Assinatura:    
 

Se for trabalhador doméstico, assinatura do empregador doméstico:_________________________ 
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