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D E C R E T O Nº 607 /2020 – PMO 
 

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA 
CONTINUIDADE DA DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES ECONÔMICAS DE 
OIAPOQUE, DEFINE MEDIDAS 
RESTRITIVAS, SANITÁRIAS E DE 
PREVENÇÃO PARA EVITAR A 
PROLIFERAÇÃO DO CONTÁGIO PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO 
ÂMBITO MUNICIPAL e REVOGA O 
DECRETO DE Nº 606/2020-PMP, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 71 inciso VI da Lei Orgânica do Município de Oiapoque-AP.  

 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as medidas para o enfrentamento da 
COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da República; e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Oiapoque, da Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente da COVID-19; 
 

D E C R E T A: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Seção I 

Objeto e âmbito de aplicação 
 

Art. 1º Fica permitido no município de Oiapoque, a partir do dia 16 de 
setembro de 2020, pelo período de 15 (quinze) dias, a continuidade da retomada das 
atividades econômicas, dos prestadores de serviços e similares, cujo horário de 
funcionamento devem seguir as especificações do Código de Postura do Municpio. 

 
Parágrafo único. Ampliações ou restrições para funcionamento dos 

estabelecimentos poderão ser realizadas a qualquer momento, dependendo da evolução 
do controle da pandemia, conforme curva epidemiológica anunciada pelas autoridades 
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competentes, no âmbito do município de Oiapoque, e/ou novas recomendações do 
Governo do estado do Amapá e/ou do Governo Federal. 

 
Art. 2º Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, as 

condições epidemiológicas e estruturais no Município serão aferidas com base na 
estrutura hospitalar do sistema de saúde, acompanhamento da curva epidemiológica da 
COVID-19, capacidade de resposta do sistema de saúde, capacidade para testagem e 
monitoramento da transmissão, e adesão aos protocolos de saúde e higiene. 

 
§ 1º O percentual máximo de ocupação de leitos da estrutura hospitalar do 

estado do Amapá será até 90% (noventa por cento). 
 

§ 2º A estabilização e/ou desaceleração e/ou queda do número de novos 
casos da COVID-19. 

§ 3º Manutenção do quadro atual de capacidade do sistema de saúde de 
testagem às pessoas indicadas pelas autoridades sanitárias com quadro característico 
ou suspeito da COVID-19, bem como monitoramento da transmissão com a identificação 
de novos casos e rastreamento de contatos. 

§ 4º A adesão aos protocolos de saúde e higiene por empresas, serviço 
público, funcionários e a comunidade. 

Art. 3º Os estabelecimentos obedecerão ao horário e forma de funcionamento 
determinado de acordo com a atividade comercial, conforme especificações do Código 
de Postura do Municpio. 

Paragrafo único – Boates e casas de show devem funcinar com capacidade 
de no maxímo 50% do empreendimento. 

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

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; 
II - No interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, aos 

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

 
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, conforme 

o caso, às penas previstas no art. 5, incisos I e II, do Decreto 271 de 24 de abril de 2020: 
 

I – pessoa física – multa no valor de R$ 200,00; e  
II – pessoa jurídica – multa no valor de R$ 2.000,00.  

 

§ 2º O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de ingresso e 
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frequência eventual ou permanente, nos recintos a que alude os incisos I e II deste 
artigo. 

 
Seção II 

Das Definições 
 

Art. 6º Para os fins deste decreto, considera-se: 
 

I - Atendimento delivery - serviço de entrega em domicílio; 
II - Atendimento drive thru - atendimento, pagamento e aquisição de produto 

ou serviço realizado com o cliente no seu veículo; 
III - Atendimento expresso - retirada de produtos adquiridos previamente, por 

meio eletrônico ou telefone, com hora marcada, sendo proibida a entrada de clientes no 
interior dos estabelecimentos; 

IV - Atendimento por agendamento - atendimento presencial e individual do 
consumidor, exclusivamente com prévia determinação de horário; 

V - Atendimento presencial - atendimento aberto ao público. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS GERAIS 

 
Seção I 

Dos cuidados com os funcionários 
 

Art. 7º Todos os funcionários deverão utilizar, preferencialmente, 
roupas/uniformes exclusivos dentro dos estabelecimentos, sendo obrigatório o uso de 
máscaras que evitem a propagação de agentes contaminantes por meio de 
microgotículas de saliva e líquidos corporais, para evitar ou minimizar o processo de 
transmissão de doenças. 

 
Art. 8º Os estabelecimentos deverão dispensar, por no mínimo 14 (quatorze) 

dias, o comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem 
sintomas da doença infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19, tais como 
tosse seca, febre (acima de 38º), insuficiência renal, dificuldade respiratória aguda, dores 
no corpo, congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e os testados positivos 
para COVID-19. 

Art. 9 O estabelecimento comercial poderá colocar o funcionário com mais de 
60 (sessenta) anos, ou pertencente ao grupo de risco, no sistema de home office. Se 
isso não for possível, o empregado poderá ser orientado a ficar em casa, dispensando-o 
de suas funções laborais, neste período de pandemia. 

 
Art. 10 Os estabelecimentos deverão adotar todas as medidas necessárias  

de segurança e também fornecer o equipamento de proteção individual (EPI) para seus 
funcionários. 

 
Seção II 
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Dos estabelecimentos comerciais 
 

Art. 11 São medidas de observância obrigatória para prevenção ao contágio e 
contenção da propagação de infecção viral relativa ao coronavírus (COVID-19), e, 
necessárias para que os estabelecimentos permaneçam em funcionamento: 

 
I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas 

pelos responsáveis do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com 
marcação indicativa no chão, para atendimento de distanciamento mínimo de 1,5 (uma 
vírgula cinco) metros entre as pessoas nas filas; 

II - Garantir que os ambientes estejam ventilados e, caso possuam janelas 
que facilitem a circulação de ar; 

III - Disponibilizar pias ou lavatórios para lavagem das mãos, nas entradas 
dos estabelecimentos de grande circulação, e prover sabão e toalhas de papel 
descartáveis; 

IV - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar 
(home office) para as atividades administrativas; 

V - Prover dispensadores com preparações alcoólicas (gel ou líquida com 
concentração de 70%) nas entradas dos estabelecimentos para uso dos clientes na 
higienização e de forma intercalada em diferentes áreas, sempre recomendando a 
necessidade de utilização; 

VI - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, balcões, maçanetas, 
superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária, bem como 
disponibilizar lixeira com tampa acionada por pedal ou outro meio que evite contato 
manual para sua abertura; 

VII - Higienizar com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 2% todos os 
equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização; 

VIII - Realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso 
compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares) por cada  cliente, sendo que, 
na impossibilidade da higienização com álcool 70% utilizar hipoclorito a 2% de 
concentração; 

IX - As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar 
envoltas em papel filme e deverão ser higienizados após a utilização de cada usuário; 

X – recomenda-se aos estabelecimentos utilizarão de termômetro capaz de 
fazer a leitura instantânea por aproximação, sem contato físico, na portaria de entrada 
de estabelecimentos, com grande circulação de pessoas, impedindo o acesso de todo 
aquele que apresentar temperatura maior que 38º C; 

XI - Afixar, na entrada do estabelecimento, placa informando a capacidade 
máxima de lotação, conforme o número de metros quadrados úteis, tendo por base 1 
(um) cliente a cada 4 (quatro) metros quadrados úteis, sempre respeitando a distância 
mínima de 1,5 (um virgula cinco) metros entre pessoas, considerando clientes e 
funcionários; 

 
Art. 12 Os estabelecimentos que adotam a forma de pagamento crediário 

deverão disponibilizar formas tecnológicas de recebimento e/ou medidas de recebimento 
por boleto bancário e/ou formas virtuais. 
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Seção III 
Da Fiscalização em Geral 

 
Art. 13 O cumprimento do presente Decreto será fiscalizado constantemente 

pelos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Departamento de Tributos, 
Secretaria de Desenvolvimento e Habitação, Vigilância e Saúde de Oiapoque, Insituto de 
Transito do Municipio.  

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 14 Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio e 
indústria em geral, observado a legislação em vigor. 

 
Art. 15 As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 

medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa, interdição e demais sanções 
administrativas e penais, nos termos previstos em lei. 

 
Art. 16 A inobservância do que dispõe este decreto municipal, caracterizará 

como atividade prejudicial à saúde, à higiene e à segurança pública, podendo ensejar a 
cassação da Licença ou a Autorização do estabelecimento. 

 
Art. 17 As obrigações instituídas pelo presente Decreto não isentam ou 

desobrigam qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das anteriormente 
instituídas pelos demais atos normativos editados pelo Poder Executivo Municipal em 
decorrência da infecção humana COVID-19, exceto se lhes forem contrárias. 

 
Art. 18 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 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa, incluindo os celebrantes, garantido o 
afastamento mínimo de 1,5 (um virgula cinco) metros. 

 
Art. 19 Os estabelecimentos e atividades autorizados pelo Decreto Municipal, 

além de cumprir as determinações previstas nos mesmos, deverão obedecer às 
recomendações das autoridades sanitárias, sendo obrigatório ainda o cumprimento dos 
procedimentos de segurança previstos art. 12 deste decreto, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas na legislação em vigor. 

 
Art. 20 As atividades econômicas de comércio e de bens e serviços não 

abrangidos neste Decreto e os casos omissos serão regulados posteriormente por ato 
próprio. 

 
Art. 21 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 

seus efeitos a partir de 15 de setembro de 2020, revogando-se as disposições em 
contrário. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 
 

Gabinete da Prefeita do Município de Oiapoque – Estado do Amapá, em 16 de 

setembro de 2020. 
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