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 DECRETO Nº 711/2020 de 30 DE OUTUBRO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS, 

SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO PARA 

EVITAR A PROLIFERAÇÃO AO CONTÁGIO 

PELO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), 

NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE 

OIAPOQUE, E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A PREFEITA DO MUNÍCIPIO DE OIAPOQUE, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 71, VI da Lei Orgânica do Município de Oiapoque e,  

 

CONSIDERANDO  o disposto no art. 3º, I e II da Lei Federal nº 13,979, de 6 de 

fevereiro de 2020, sobre a competência das autoridades para determinar medidas de 

quarentena e isolamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar a infringência de determinação do Poder 

Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, conforme 

dispõe Art. 268 do Código Penal Brasileiro; 

CONSIDERANDO que os dados em todo o mundo relativos ao avanço da 

doença comprovam que o isolamento social constitui alternativa mais adequada a 

ser adotada neste momento pelos governantes como política responsável de 

enfrentamento da COVID-19, dado seu impacto direto e significativo na curva de 

crescimento da pandemia, o que permite organizar melhor o sistema de saúde e, 

assim, poder salvar mais vidas. 

CONSIDERANDO a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas 

a fim de minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com 

vistas a proteger de forma adequada a saúde e a vida da população do Município de 

Oiapoque; 
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CONSIDERANDO todos os esforços administrativos do Estado e do 

Município para a expansão dos leitos de UTI e leitos clínicos para a COVID-19, para 

as aquisições e recebimento de ventiladores mecânicos, bem como de 

equipamentos de proteção individual. 

CONSIDERANDO as consequências decorrentes das restrições de 

funcionamento de atividades econômicas, inclusive os elevados índices de 

desemprego, demonstrados pelo aumento de requerimentos de seguro 

desemprego no Estado; 

CONSIDERANDO a importância da retomada progressiva das atividades 

econômicas no Município de Oiapoque, definida a partir de parâmetros e 

protocolos de saúde, por meio de um planejamento responsável, ao lado das ações 

de combate a Pandemia, de modo a resgatar a atividade econômica no Munícipio, 

setor que inegavelmente foi muito afetado pela pandemia e cuja relevância é 

fundamental para preservação dos empregos e da renda da população; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 2885. de 29 agosto de 2020, que 

prorroga e altera o Decreto 1.497, de 03 de abril de 2020, que mantém a 

quarentena e estabelece critérios de retomada responsável e gradual das 

atividades econômicas e obedecendo a realidade epidemiológica e a rede 

assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade do 

enfrentamento ao novo Coronavírus - CODIV- 19, adota outras providencias; 

CONSIDERANDO que são indispensáveis o envolvimento e a 

conscientização da população e o cumprimento de regras sanitárias definidas 

pelas autoridades competentes para reabertura e funcionamento das atividades 

econômicas, visando preservar os processos de obtenção de produtos, bens e/ou 

serviços, imprescindíveis a preservação da cadeia produtiva, da sustentabilidade, 

da geração e manutenção dos empregos, com vistas a retomadas de atividades 

econômicas de Oiapoque. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 3819 de 27 de outubro de 2020, 

que dispõe sobre novas restrições de aglomeração de pessoas de forma mais 
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rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do 

novo Coronavírus (COVID- 19) a das outras providências. 

 

DECRETA 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Fica Estabelecido no Município de Oiapoque a intensificação das 

medidas de isolamento a serem aplicadas, define medidas restritivas, sanitárias e 

de prevenção para evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus 

(covid-19) e da outras providências, a partir do dia 30 de outubro de 2020, pelo 

período de 06 (seis) dias, desde que atendam as determinações previstas no 

presente decreto e seus anexos. 

 

Parágrafo único – Ampliações ou restrições para funcionamento das 

atividades econômicas poderão ser realizadas a qualquer momento, dependendo 

da evolução do controle da pandemia, conforme curva epidemiológica anunciada 

pelas autoridades competentes, bem como recomendação do Comitê Municipal de 

Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) do Munícipio de Oiapoque e/ou 

novas recomendações do Governo do Estado do Amapá e/ou do Governo Federal. 

 

Art. 2°. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1° 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. 
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§ l° Para fins de continuidade e ampliações para funcionamento dos 

estabelecimentos o percentual máximo de ocupação de leitos da estrutura 

hospitalar do Estado do Amapá deverá ser de ate 90% (noventa por cento). 

§ 2° Manutenção do quadro atual de capacidade do sistema de saúde de testagem 

as pessoas indicadas pelas autoridades sanitárias com quadros característicos ou 

suspeitos da COV1D-19, bem como monitoramento da transmissão com a 

identificação de novos casos e rastreamento de contatos. 

§ 3° A adesão aos protocolos de saúde e higiene por empresas, serviço público e 

funcionários. 

§ 4° A liberação do funcionamento de lojas, estabelecimentos comerciais e 

espaços de prestação de serviços estão condicionados ao cumprimento de 

protocolos específicos de segurança sanitária. 

§ 5° 0s responsáveis pelos estabelecimentos cujo funcionamento seja liberado 

deverão orientar e cobrar de seus clientes e colaboradores o cumprimento dos 

protocolos específicos de segurança sanitária. 

§ 6° Verificada tendência de crescimento dos indicadores após a liberação das 

atividades, o Comitê£ avaliará o respectivo cenário, admitidos, a qualquer tempo, 

se necessário, o adiamento ou restabelecimento das atividades, bem como o 

recrudescimento das medidas. 

 

Art. 3° A liberação de atividades na forma deste Decreto deverá ser 

acompanhada da observância pelos estabelecimentos autorizados a funcionar de 

protocolos específicos de medidas sanitárias para impedir a propagação da 

COVID-19, assegurando a saúde de clientes e trabalhadores. 

 

Parágrafo único - Sem prejuízo do cumprimento das medidas especificas de que 

trata o caput, os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia 

deverão: 
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I - Garantir o distanciamento interno de pelo menos 1,5 m (um metro e meio) 

entre as pessoas; 

II – Impedir a entrada de pessoas dos grupos de risco e infectados pelo novo 

coronavírus; 

III – impedir o acesso de pessoas sem máscaras de proteção; 

V - Planejar horários alternados para seus colaboradores; 

VI - Manter o teletrabalho para todas as atividades que sejam possíveis, 

conforme condição e cada empresa. 

VII - implementar medidas de prevenção nos locais de trabalho, destinados aos 

trabalhadores; usuários e clientes; 

VIII - realizar ampla campanha de comunicação social da empresa junto aos 

seus colaboradores, funcionários e clientes. 

 

Art. 4°. Enquanto perdurar os efeitos do presente Decreto, fica 

determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, com proteção de 

boca e nariz; 

 

§1º O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de ingresso e 

frequência eventual ou permanente, nos estabelecimentos privados, órgãos 

públicos ou quaisquer outros. 

§2º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de 

pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência intelectual, 

transtornos ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso 

adequado de máscaras de proteção facial, conforme declaração médica. 

 

Art. 5º Fica limitada a entrada de, no máximo, 01 (uma) pessoa da 

mesma família nos estabelecimentos autorizados a funcionar por este Decreto, 

salvo cm caso de acompanhante ou em consulta ou tratamento médico. 
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DOS CUIDADOS COM FUNCIONÁRIOS 

 

Art. 6º 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 

micro gotículas de saliva e líquidos corporais, para evitar ou minimizar o 

processo de transmissão da doença. 

 

Art. 7º 0s estabelecimentos deverão dispensar, pôr no mínimo 14 

(quatorze) dias, o comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que 

apresentarem sintomas da doença infeciosas viral respiratória causada pela 

COVID-19, a tais como tosse seca, febre (acima de 37,8 graus), insuficiência renal, 

dificuldade respiratória aguda, dores no corpo, congestionamento nasal e/ou 

inflamação na garganta e os testados positivos para COVID- 19. 

 

Art. 8º 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.09º. 0s estabelecimentos deverão adotar todas as medidas 

necessárias de segurança e também fornecer o equipamento de proteção 

individual (EPI) para seus funcionários. 

 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

Art.10. São medidas de observância obrigatória para prevenção ao 

contágio e contenção de propagação de infecção viral relativo ao coronavírus 
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(COVID-I9), 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 

m. 

II - Garantir que os ambientes estejam ventilados e, caso possuam janelas que 

facilitem a circulação do 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 álcool 70% (Gel liquido) nas entradas dos 

estabelecimentos para uso dos clientes na higienizaq8o e de forma intercalada 

em diferentes áreas, sempre recomendando a necessidade de utilização. 

VI - Ampliar a frequência de limpeza de pisos, 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 
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Envoltas em papel filme e deverão ser higienizadas após a utilização de cada 

usuário; 

X- Evitar assentos, cadeiras com encosto e superfícies que possam ser 

transmissoras de vírus e bactérias. 

XI- 0s estabelecimentos utilizarão obrigatoriamente 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 aque1e.que apresentar temperatura maior que 37,8° C; 

XII – instalação de tapete sanitizante pedilúvio e/ou toalha umidificadas nas 

entradas dos estabelecimentos de grande circulação com solução de hipoclorito 

de sódio a 2% ou outra solução para higienização e desinfecção de calçados; 

XIII- Afixar, na entrada do estabelecimento, placa informando a capacidade 

máxima de lotação, conforme o número de metros quadrados uteis, tendo por 

base 01 (um) cliente a cada 4m° (quatro metros quadrados) úteis, sempre 

respeitando a distância mínima de 1,5 (um metro e meio entre as pessoas, 

considerando clientes e funcionários. 

 

Art. 11. Diante da excepcionalidade provocada pela Pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID 19), ficam proibidas pelo prazo de 06 (seis) dias a 

realização de caminhadas, bandeiradas, adesivagem, comícios e reuniões, mesmo 

que previamente agendados e divulgados e quaisquer outros eventos que 

promovam a reunião de pessoas, bem como abertura e utilização de comitês de 

campanha para tal prática no âmbito do município de Oiapoque. 

 

Art. 12. As medidas sanitárias previstas neste decreto se aplicam aos eventos 

abaixo: 

I – Caminhadas; 

II – Bandeiradas; 

III – Adesivagem; 
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V – Carreatas; 

VI – Reuniões com mais de 20 pessoas; 

VII – abertura de comitês de campanha; 

 

Parágrafo único – As reuniões em ambientes fechados com até 20 (vinte) 

pessoas (dentre organizadores, candidatos e participantes), devem ser 

respeitados os protocolos de combate â COVID-19, precipuamente o 

distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os participantes e utilização de 

máscaras e disponibilização de álcool em gel 70%; 

 

I- Manter intervalo entre as reuniões em tempo suficiente para higienização 

rigorosa do local, principalmente nos ambientes e superfícies que sejam 

frequentemente tocados, como bancos, cadeiras, mesas, maçanetas de portas, 

microfones, entre outros; 

II - Organizar a entrada e saída do local de modo que não ocorra aglomeração e 

que seja mantido o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas. 

 

Art. 13. As pessoas jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 

previstas neste decreto, sob pena de ter seus estabelecimentos interditado e 

demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei. 

 

Art. 14. A inobservância do que dispõe este Decreto Municipal, caracterizará 

como atividade prejudicial a saúde, a higiene e a segurança pública, podendo 

ensejar a cassação da licença ou autorização de funcionamento do 

estabelecimento sem prejuízo das demais sanções civis e criminais previstas. na 

legislação em vigor. 

 

Art. 15. Fica determinado que os estabelecimentos e atividades abaixo 

especificados poderão funcionar em horário reduzido. 
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I -bares, boates, restaurantes, casas de shows, lanchonetes, lojas de conveniência, 

clubes sociais, e similares e centros sociais, poderão funcionar até 02:00h (duas 

da manhã); 

II – Supermercados, minibox, mercadinhos e similares até as 20h; 

III – Eventos e reuniões sociais (aniversários) e culturais até as 01:00h (uma da 

manhã); 

IV – Eventos religiosos – até 21h; 

V – Balneários – das 10:00 as 16:00h 

VI – Cemitérios – das 08:00 as 14:00h; 

 

Parágrafo único: as atividades consideradas essenciais como: postos de saúde, 

hospitais, farmácias, compensação bancarias, tratamento e abastecimento de 

água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis,  funerários,  

transporte coletivo (taxis e mototáxis),  captação e tratamento de esgoto e lixo, 

telecomunicações, compensação bancária e postos  de combustíveis. 

 

§1º bares, boates, casas de show e restaurantes deverão funcionar com 

capacidade máxima de 80% (oitenta por cento), de sua estrutura, respeitando 

as regras sanitárias e de distanciamento social contida neste decreto. 

 

Art. 16. 0s 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 neste decreto, sob pena 

de terem suas atividades suspensas imediatamente, bem como aplicação das 

penalidades previstas na legislação em vigor. 
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Art. 17. No âmbito da administração pública direta e indireta do Município de 

Oiapoque, fica estabelecido, preferencialmente, o regime de trabalho (home 

office) para todos os servidores, excetuando-se os lotados na Secretaria Municipal 

de Saúde e aqueles lotados em órgãos e entidades prestadores de serviço de 

natureza continuada e essencial, principalmente aqueles que integram as 

secretarias que fazem parte da fiscalização municipal. 

 

Parágrafo Único. Fica sob a responsabilidade dos gestores das pastas, 

regulamentar mediante portaria o funcionamento interno da sua Secretaria. 

 

Art. 18. O Comitê Municipal de Enfrentamento a COVID-19 do Município de 

Oiapoque poderá editar normas complementares de cumprimento e 

respeitabilidade obrigatória para todos, não podendo haver escusa no seu 

cumprimento. 

 

Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

DÊ- SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, EM 30 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

     

 

 

MARIA ORLANDA MARQUES GARCIA 

Prefeita de Oiapoque 
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