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1. DECLARAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ 
 
 
1.1. DECRETO Nº 1413, DE 19 DE MARÇO DE 2020 

  
Declara estado de calamidade pública em todo o território do 
Estado do Amapá para fins de prevenção e de enfrentamento à 
epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11 e 

inciso VII c/c, insico II, do art. 23 e inciso VII, do art. 24 da Constituição do Estado do Amapá 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do art. 65, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise da saúde pública decorrente da 
pandemia da COVID -19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do estado do 
Amapá. 
 

Art. 2º Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais 
necessárias para combater à disseminação da Covid-19 (novo coronavírus) em todo o território do 
Estado do Amapá.  

 
Art. 3º As autoridades competentes editarão os atos normativos necessários à regulamentação e 

execução dos atos administrativos em razão do estado de calamidade pública decretado.  
 
Art. 4º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem governamental enviada à Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, o reconhecimento do estado de calamidade pública, para fins do art. 65, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do inciso V, do art. 102, da Constituição do Estado do Amapá. 
 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.127 de 20.03.2020  
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2. DEMAIS NORMATIVAS ESTADUAIS RELACIONADAS 
 
2.1. DECRETO Nº 1375, DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 
Decretação da situação anormal caracterizada como Situação de 
Emergência em todo território do Estado do Amapá, visando à 
prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de Desastre 
Natural – Biológico - Epidemia – Doença infecciosa viral causada pelo 
novo Coronavírus - COVID-19, com Codificação COBRADE nº 1.5.1.1.0 e 
dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 119, inciso XXI, da Constituição do Estado do Amapá, c/c com o Inciso IV, VII e VIII do Art. 7º da Lei 
Federal nº 12.608 de 10/04/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDC e dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e ainda o constante na Lei 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias, e 

 
CONSIDERANDO a identificação, em dezembro de 2019, de um novo agente Etiológico 

denominado Coronavírus (Covid-19) que encontra-se causando surtos de doença respiratória em diversos 
países, já sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS uma pandemia; 
 

CONSIDERANDO que o novo Coronavírus (Covid-19) é altamente patogênico e responsável por 
causar síndrome respiratória em humanos, eventualmente leva a infecções graves em grupos de risco, em 
pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos bem como afetar especialmente idosos, pacientes com 
comorbidades; 

 
CONSIDERANDO que o espectro clínico da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) não 

está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 
transmissibilidade, inclusive seu comportamento na região de clima da região amazônica; 
 

CONSIDERANDO que por ser um vírus novo a suscetibilidade é geral e na população a 
disseminação geralmente ocorre após contatos próximos, sendo particularmente vulneráveis os profissionais 
de saúde que prestam assistência a esses pacientes; 
 

CONSIDERANDO que até o momento ainda não há vacina ou medicamento específico para o 
tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), e que medidas de suporte devem ser 
implementadas, além de levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o 
adequado manejo clínico; 
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CONSIDERANDO que o Estado possui fronteiras estaduais e internacionais com países que 
possuem casos suspeitos e o fluxo aéreo de profissionais de estados com casos confirmados de Coronavirus; 

 
CONSIDERANDO que o atendimento novo Coronavírus (Covid-19), nos casos de agravamento 

requer a implementação de medidas de suporte especializada e diferenciadas e de custo 
elevando;Considerando que as medidas preventivas e mitigativas do novo Coronavírus (Covid-19), 
perpassam por ações que envolve modificação na cultura do povo amazônico,o que torna ainda mais difícil 
implementá-las na rapidez necessária do atual cenário; 

 
CONSIDERANDO que as medidas de controle necessitam quarentena e distanciamento social, bem 

como, proibição de concentração de públicos, ações estas que trazem danos e prejuízos à economia ainda 
fragilizada pela crise econômica que afetou todo o Brasil; 

 
CONSIDERANDO que esta ameaça à população surgiu após o planejamento financeiro e 

orçamentário do Estado do Amapá para o ano de 2020, com isso os gastos e custos da área da saúde, não 
previram o aumento de demanda relacionados a uma possível epidemia de um novo patógeno; 

 
CONSIDERANDO que o quadro epidemiológico é grave, exige o enfrentamento dos Municípios na 

execução das ações de controle que podem enfrentar dificuldades, justificando a necessidade urgente de 
apoio do Estado, diante desse cenário, na execução complementar das ações; 

 
CONSIDERANDO o art. 9, inciso V, da Portaria nº 1.378/2013, do Ministério da Saúde, a qual aduz 

sobre a execução das ações de Vigilância pelo Estado, de forma complementar à atuação dos Municípios; 
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (Covid-19); 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(Covid-19) e a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 que regulamenta a operacionalização da referida lei; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (Covid-19); 

 
CONSIDERANDO que a atual conjuntura impõe ao Poder Executivo do Estado do Amapá a adoção 

de medidas sanitárias urgentes com vista a garantir o restabelecimento das sadias condições de vida da 
população, bem como assegurar o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana; 
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CONSIDERANDO que a incidência do novo Coronavírus (Covid-19) nos municípios promoverá 
modificação na rotina da comunidade, do comércio, dos órgãos públicos estaduais e principalmente dos 
cidadãos acometidos e dos serviços públicos essenciais ofertados pelo Estado; 

 
CONSIDERANDO que o impacto financeiro deste evento também influencia na situação econômica 

pública e privada do Estado e, de forma imediata o poder público tem o dever constitucional de amparar os 
acometidos pelo Coronavírus (Covid-19); 

 
CONSIDERANDO que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade 

direta, de urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 
CONSIDERANDO a necessidade do poder público estadual de tomar medidas emergenciais de 

prevenção, mitigação, preparação e resposta em proporções não previstas no seu planejamento anual e 
plurianual, que podem comprometer ações futuras em todos os setores; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita que os 

órgãos da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais de prevenção, mitigação, preparação 
e resposta visando o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como 
ações para minimizar os danos e agravos à população e a economia do estado; 

 
CONSIDERANDO as atribuições da vigilância epidemiológica conforme Lei 8.080 de 1990, que se 

propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle das doenças 
e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos; 

 
CONSIDERANDO o princípio da Legalidade, da Moralidade, da Impessoalidade e Eficiência que 

deve nortear a Administração Pública em sua função institucional; 
 
CONSIDERANDO que o Parecer Técnico nº 004/2020 da Coordenadoria Estadual de Proteção e 

Defesa Civil - CEDEC que relatou o risco da ocorrência de um desastre em virtude do novo Coronavírus - 
Covid-19, sendo favorável à DECRETAÇÃO de Situação de Emergência; 

 
CONSIDERANDO as inserções de notificações epidemiológicos no Sistema FormSUS, referentes aos 

casos suspeitos de infecção por Coronavírus - Covid-19, no Estado do Amapá; 
 
CONSIDERANDO a expedição do Boletim Epidemiológico volume I, n° 1 Cievs-Devs-SVS, que versa 

sobre a Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional e Internacional; e 
 

CONSIDERANDO por fim, que tal conjuntura impõe ao Governo do Estado do Amapá a adoção de 
medidas urgentes e extraordinárias, 
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D E C R E T A : 
 
Art. 1º Fica Decretada a situação anormal caracterizada como Situação de Emergência em todo o 

território do Estado do Amapá, visando à prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de um 
Desastre Natural – Biológico - Epidemias – Doenças infecciosas virais causada pelo novo Coronavírus - Covid-
19 – COBRADE 1.5.1.1.0. 

 
Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a coordenação da 

Superintendência em Vigilância em Saúde - SVS, nas ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta, 
a fim de evitar o desastre ou minimizar seus efeitos sobre a população. 

 
Art. 3º Fica autorizada a Superintendência em Vigilância em Saúde - SVS a promover e organizar 

ações no sentido de facilitar a integração e envolvimento da comunidade e os agentes públicos, visando a 
educação e sensibilização da população em risco de ser afetada pelo desastre. 

 
Art. 4º Com base no artigo 4º, da Lei n.º 13.979, de 06.022020 e no inciso IV, do artigo 24, da Lei 

nº 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de prevenção, 
mitigação, preparação e resposta a propagação do Coronavírus - Covid-19, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 
máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.125 de 17.03.2020 
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2.2. DECRETO Nº 1377, DE 17 DE MARÇO DE 2020 
 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo do Estado 
do Amapá. 

 
 O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 119, incisos VIII e XXV, da Constituição Estadual, por força do contido na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020 e na Portaria interministerial n° 356, de 11 de março de 2020, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta deverão 

adotar, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as medidas determinadas 
neste Decreto.  
 

Art. 2º Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta) dias:  
 

I – as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos realizados pelos órgãos 
ou entidades da Administração Pública estadual direta e indireta que impliquem a aglomeração de pessoas; 
e 

II – a participação de agentes públicos em eventos fora do Estado, viagens internacionais e 
interestaduais à serviço.  

 
Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o “caput” deste artigo deverão ser 

avaliadas e autorizadas pelo Gabinete do Governador do Estado.  
 
Art. 3º Os agentes públicos que estiverem afastados deverão, antes de retornar ao trabalho, 

informar à chefia imediata o local visitado, apresentando documentos comprobatórios da viagem.  
 

Parágrafo único. Os agentes públicos que tiveram contato ou convívio direto com caso suspeito ou 
confirmado de COVID-19 (novo Coronavírus) também devem informar o fato à chefia imediata. 

 
 Art. 4º Aos agentes públicos que tenham regressado nos últimos 5 (cinco) dias, ou que venham a 

regressar, durante a vigência deste Decreto, de países ou regiões nacionais em que há transmissão 
comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como 
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as 
seguintes medidas:  
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I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão ser 
afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou 
conforme determinação médica; e  

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão 
desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a 
contar do retorno ao Estado, as funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições do 
cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no 
âmbito da repartição pública.  

 
Parágrafo único. A efetividade do servidor ou do empregado público a que tenha sido aplicado o 

regime de trabalho de que trata o inciso II, do “caput” deste artigo dependerá do cumprimento das metas e 
dos níveis de produtividade estabelecidos pela chefia imediata, com a chancela do Secretário da Pasta ou 
dirigente máximo da entidade. 

 
Art. 5° Os agentes públicos que possuam mais de 60 (sessenta) anos de idade, portadores de 

doenças crônicas, diabetes, imunodeprimidos, gestantes ou que apresentem qualquer quadro de saúde 
definido pelo Ministério da Saúde como grupo de risco para os fins deste Decreto, poderão laborar através 
do sistema de teletrabalho, desde que haja compatibilidade para tanto ou deverão ser readequados para 
que suas funções sejam realizadas com o menor contato possível com o público, conforme deliberação da 
Chefia imediata ou do dirigente máximo da entidade.  

 
Parágrafo único. O “caput” deste artigo não se aplica aos servidores da saúde e segurança pública. 
 
Art. 6º Fica vedada, pelo prazo de 14 (quatorze) dias ou enquanto permanecerem os sintomas, a 

participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública a todo e 
qualquer agente público, que:  

 
I - tenha regressado, nos últimos 05 (cinco) dias, ou que venha a regressar, durante a vigência 

deste Decreto, de países ou regiões nacionais em que há transmissão comunitária do vírus da COVID-19, 
conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde; ou  

II – apresente sintomas de contaminação pelo COVID-19. 
 
§ 1º O Secretário da Pasta ou o dirigente máximo da entidade deverá adotar as providências 

necessárias para que os agentes de que trata o “caput” deste artigo informem, antes de retornar ao 
trabalho, os países ou regiões nacionais visitadas, apresentando documentos comprobatórios da viagem.  

 
§ 2º O Secretário de Estado, Dirigente de Órgão ou Entidade deverá impedir que os agentes 

públicos que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19 participem de reuniões presenciais ou 
realizem tarefas no âmbito da repartição pública.  
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Art. 7º Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as empresas 
contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão:  

I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das determinações constantes deste 
Decreto; e 

II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de 
reportarem a ocorrência dos sintomas de que trata o art. 7º.  

 
Art. 8° Consideram-se sintomas de contaminação pelo COVID-19, para os fins do disposto neste 

Decreto, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, ou outros sintomas estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 

Art. 9º Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o 
objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do 
COVID-19, na forma do inciso III, do art. 36, da Lei Federal n° 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso 
II, do art. 2° do Decreto Federal n° 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades previstas em 
ambos os normativos.  

 
Art. 10. Ficam suspensas as aulas na rede pública de ensino estadual pelo prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da data de 18 de março de 2020.  
 
Art. 11. Os Órgãos ou entes Públicos com grande circulação de pessoas deverão adotar medidas 

necessárias à redução de aglomerações da população assistida, como: 
 
I – fixação de número de servidores em serviços;  
II – interrupção ou limitação de atendimento à determinada atividades;  
III – delimitação de atividades nas quais o atendimento não sofrerá interrupção;  
IV – redução de horário de atendimento.  
 
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no “caput”, o Chefe ou dirigente máximo do 

Órgão ou ente Público fixará em local próprio, as instruções quanto ao objeto deste Decreto, devendo, 
inicialmente, estipular serviço de triagem ou outros que permitam o cumprimento das medidas ora 
estabelecidas.  

 
Art. 12. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pelo 

Governador do Estado.  
 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.125 de 17.03.2020 
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2.3. DECRETO Nº 1414, DE 19 DE MARÇO DE 2020 
 

Dispõe sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a 
finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19) e adota outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas no inc. II 

do art. 11, inc. VIII do art. 119 da Constituição do Estado do Amapá, inc. II do art. 23 e inc. VII do art. 24 da 
Constituição do Estado do Amapá,  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1° Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias ininterruptos, a contar da data de 20 de 

março de 2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e 
locais que indica: 

 
I – todas as atividades em estabelecimentos comerciais; 
II - todas as atividades em feiras, inclusive feiras livres; 
III - todas as atividades em shopping centers, inclusive em seus estacionamentos, galerias 

comerciais e centros empresariais;  
IV - todas as atividades em cinemas, clubes de recreação, buffet, academias de ginástica, bares, 

restaurantes, lanchonetes, sorveterias, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, centros 
culturais, circos e clínicas de estética, balneários públicos e privados com acesso ao público, lojas de 
conveniências, comércios ambulantes e informais, clubes sociais e casas lotéricas; 

V – eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, inclusive 
reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos; 

VI – estádios de futebol, ginásios e quadras poliesportivas e/ou qualquer local esportivo que 
tenham aglomeração de pessoas; 

VII – agrupamentos de pessoas em locais públicos. 
 

Art. 2° Não se incluem na suspensão prevista neste Decreto os estabelecimentos médicos, 
hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, farmácias de manipulação, psicológicos, clínicas 
de fisioterapia e de vacinação humana, bem como os órgãos de segurança pública (Polícias Militar e Civil, 
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Procon). 
 

Parágrafo único. As empresas que participem em qualquer fase da cadeia produtiva e de 
distribuição de produtos de primeira necessidade para população deverão manter suas atividades 
predominantes, tais como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos 
de limpeza e higiene, água, gás, postos de combustíveis, supermercados, mercadinhos, batedeiras de açaí, 
serviços de entregas domiciliares de alimentação (delivery), minibox, açougues, peixarias, padarias e 
congêneres, vedado o consumo no local. 
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Art. 3º Os restaurantes instalados em estabelecimentos de hospedagem, para atendimento 

exclusivo aos hóspedes, deverão observar, na organização de suas mesas, a distância mínima de dois metros 
entre elas. 
 

Art. 4º O transporte coletivo terrestre e fluvial, intermunicipal e interestadual, estará sujeito às 
restrições a serem estabelecidas pela Autoridade Estadual Sanitária (SVS) em conjunto com a Secretaria de 
Estado do Transporte – SETRAP, com a finalidade de reduzir os riscos de contágio do COVID-19. 
 

Art. 5º Aos estabelecimentos afetados pelas medidas estabelecidas nesse Decreto abre-se a 
possibilidade de regularizarem tais situações com seus funcionários por meio das convenções ou acordos 
coletivos de trabalho nos termos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de janeiro de 1943 (Consolidação das Leis 
Trabalhista) ou por outro normativo federal. 
 

Art. 6° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil e o Procon, bem como outras autoridades administrativas competentes, ficam 
incumbidas de fiscalizar o cumprimento do presente Decreto, podendo aplicar as sanções previstas nas 
legislações específicas, bem como suspender o Alvará de Funcionamento que tenha sido expedido por 
autoridade administrativa estadual, sem afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os 
artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 
 

Art. 7° A eventual expedição de alvará ou autorização para a realização de eventos elencados no 
artigo 1°, antes da entrada em vigor deste Decreto, não é óbice para aplicação do mesmo. 
 

Art. 8º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão entrar em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde, segurança e que participem dos órgãos que compõem a frente 
de combate a disseminação do Coronavírus (COVID-19) e os titulares das Unidades Gestoras aos quais 
caberá definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão. 
 

Parágrafo único. Ficam suspensos todos os prazos de processos administrativos que estejam em 
trâmite no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do 
Amapá. 
 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
20 de março de 2020. 
 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.127 de 20.03.2020 

 



 

 

14 

 

2.4. DECRETO Nº 1415, DE 22 DE MARÇO DE 2020 
 

Altera o Decreto Estadual n° 1.414 de 19 março de 2020, que dispõe 
sobre restrições de funcionamento para o fim de combater a 
disseminação do novo Coronavírus (Covid 19) no território do Estado 
do Amapá. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 

 
DECRETA:  
 
 Art. 1° O Decreto Estadual n° 1.414, de 19 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
 
 “Art. 1° ........................................................................  
   
(...)  
 
VIII – Motéis;  
 
IX – Transportes fluviais de passageiros.” 
 
 “Art. 2° ........................................................................  
 
§ 1º As empresas que participem em qualquer fase da cadeia produtiva e de distribuição de 

produtos de primeira necessidade para população, deverão manter suas atividades preponderantes, tais 
como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e 
higiene, água, gás, postos de combustíveis, supermercados (cujo funcionamento será de 06:00 até às 19:00 
horas), mercadinhos, minibox e similares (cujo funcionamento será de 06:00 até às 19:00 horas), batedeiras 
de açaí, serviços de entregas domiciliares de alimentação (delivery), açougues, peixarias, padarias e 
congêneres, proibido, em qualquer caso, o consumo de produtos no local ou nas proximidades dos 
estabelecimentos. 
 

 § 2° ............................................................................. 
 
§ 3º Durante a vigência deste Decreto, também serão permitidas as seguintes atividades: 
 
I - das casas lotéricas, vedada a aglomeração de pessoas, com delimitação no piso do espaçamento 

mínimo de 2 metros, e disponibilizando álcool em gel de 70% aos seus funcionários e usuários;  
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II - das obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura, desde que sejam 

adotadas providências para evitar a aglomeração de pessoas no local, a exemplo da redução da quantidade 
de trabalhadores em uma mesma frente de serviço, nas atividades de alimentação e em outros tipos de 
reunião nos canteiros de obra; 

III - das oficinas automotivas, mas com as portas e/ou grades de acesso/entrada fechadas, onde o 
atendimento deve ser feito preferencialmente por agendamento e sem atendimento presencial, limitado o 
horário de funcionamento de 08:00 até as 18:00 horas, resguardadas as normas trabalhistas; 

IV – de materiais de construção, petshop’s, casas de venda de ração animal, defensivos ou 
insumos agrícolas, autopeças e concessionárias, exclusivamente no pós-venda, mediante a prestação de 
serviços de entrega domiciliar dos seus produtos, desde que obedecidas as seguintes condicionantes:  

 
a) não haja nenhum tipo de atendimento presencial, não se permitindo o comparecimento de 

clientes nas empresas, ainda que rapidamente (atendimento expresso);  
b) o funcionamento será apenas na matriz ou em uma filial escolhida, na área do município; 
c) as portas e/ou grades de acesso/entrada devem ficar fechadas;  
d) seja limitada a quantidade máxima de 15 (quinze) funcionários distribuídos de no máximo 6 

(seis) por setores e não haja aglomeração; 
e) seja disponibilizado material de higiene e/ou EPI’s para todos os funcionários, especialmente os 

que manusearão notas/cupons fiscais, dinheiro, cheques, cartões bancários, boletos ou outros papeis; 
f) limitar o horário de funcionamento de 06:00 até as 14:00 horas, resguardadas as normas 

trabalhistas;  
g) não manter nas equipes pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e 

pessoas com doenças crônicas.  
 
V – as borracharias, as quais não deverão permitir a aglomeração de pessoas em seu ambiente de 

atendimento, devendo seguir as regras de segurança contra o contágio do covid-19.  
 
“Art. 4° O transporte coletivo terrestre intermunicipal, está sujeito às restrições a serem 

estabelecidas pela autoridade estadual sanitária (SVS) em conjunto com a Secretaria de Estado do 
Transporte – SETRAP, com a finalidade de reduzir os riscos de contágio do Covid-19.” 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.128 de 23.03.2020 
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2.5. DECRETO Nº 1495 DE 02 DE ABRIL DE 2020 
 

Altera o Decreto Estadual n° 1.377, de 17 março de 2020, em razão da 
continuidade ao combate do Covid-19, em todo o território do Estado 
do Amapá, na forma como especifica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 
 

D E C R E T A : 
 

Art. 1º O artigo 10, do Decreto Estadual n° 1.377, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 10. Ficam suspensas as aulas na rede pública e privada de ensino estadual 
até a data de 01 de maio de 2020.” 

 
Art. 2º O Decreto Estadual n° 1.377, de 17 de março de 2020, passa a vigorar acrescido do Art. 

11-A, cuja redação é a seguinte: 

 
“Art. 11-A. Os processos licitatórios que estejam em curso em ambiente virtual 
na Central de Licitações PGE-AP, deverão manter sua tramitação regularmente.” 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.136 de 02.04.2020 
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2.6. DECRETO Nº 1496 DE 03 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre medidas tributárias emergenciais relativas à atenuação 
dos efeitos econômicos decorrentes da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 119, inciso VIII da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo nº 
0048002020-5-SEFAZ/AP, e 

CONSIDERANDO o disposto no art. 60, c/c art. 251, da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997; 

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto nº 1377, de 17 de março de 2020 que dispõe sobre 
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder 
Executivo do Estado do Amapá e no Decreto n° 1.414, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 
de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade  de reduzir os riscos de transmissão do novo 
Coronavírus (COVID-19) e adota outras providências; 

CONSIDERANDO, o fechamento dos estabelecimentos comerciais como medida de redução das 
contaminações e consequente colapso do  sistema de saúde; 

CONSIDERANDO, ainda, as propostas apresentadas pelos órgãos representativos à Gestão 
Tributária e a viabilidade técnica das medidas sugeridas com base em análise de impacto realizado pela 
Secretaria Adjunta da Receita, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos de processos administrativos não 
tributários que estejam em trâmite no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá. 

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica à reabertura de prazos já 
preclusos, bem como ao processo administrativo tributário regido pelos arts. 187 e 205 da Lei n° 0400, de 22 
de dezembro de 1997 (Código Tributário do Estado do Amapá). 

§ 2º Excepcionalmente pelo prazo estabelecido no Decreto nº 1.414/2020, os recursos e 
impugnações em processos administrativos tributários poderão ser protocolizados através de meio virtual 
e enviados através de webmail institucional disponível no site da SEFAZ/AP. 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, após o término do período de exceção, deverão ser 
protocolizados no Atendimento da SEFAZ no prazo de cinco dias, as vias originais dos documentos enviados 
por meio virtual, sob pena de serem desconsideradas as cópias apresentadas por webmail. 
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Art. 2º Fica suspensa por 90 (noventa) dias, a execução de novos pedidos de protesto em 
cartório dos débitos inscritos em dívida ativa. 

Art. 3º     Ficam suspensos por 180 (cento e oitenta) dias:  

I – o ajuizamento de novas execuções fiscais; 
II – as execuções fiscais em andamento. 
 
Art. 4º Fica acrescido de 90 (noventa dias), o prazo de validade da Certidão Negativa de Débito 

do ICMS – CND e Certidão Positiva de Tributos Estaduais com efeitos de Negativa – CPEN de que trata o art. 
11 do Decreto nº 301/2012, para os documentos emitidos em até três meses da data de vigência deste 
Decreto. 

Parágrafo único. Para aplicação da dilação de prazo de que trata o caput deste artigo, com 
validade pelo prazo total de 150 (cento e cinquenta) dias, a certidão emitida no portal da SEFAZ deverá ser 
apresentada juntamente com este Decreto. 

Art. 5º Fica prorrogado, para 30 de abril de 2020, o prazo de entrega da Escrituração Fiscal 
Digital – EFD e Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de 
Alíquota – DeSTDA, referente a março/2020. 

Parágrafo único. A Administração Tributária garantirá que não sejam aplicadas multas 
relacionadas à entrega da EFD e DeSTDA pelo prazo de 90 (noventa) dias, mantendo-se os prazos legais de 
entrega a partir de abril/2020. 

Art. 6º Fica reduzido, por 90 (noventa) dias, para 1% (um por cento) o valor de recolhimento da 
parcela zero (entrada) dos pedidos de Parcelamento e Reparcelamento de débitos de ICMS. 

Art. 7º Fica prorrogado, por 90 (noventa) dias, o prazo de vencimento das parcelas vincendas a 
partir de março/2020, de parcelamentos tributários ativos concedidos com base no Decreto nº 8.157/2014, 
Decreto nº 4111/2015 (Refis) e Decreto nº 48/2018 (Refis). 

Art. 8º O contribuinte optante pelo regime normal de apuração poderá recolher o ICMS do 
período de março a junho/2020 em 02 (duas) parcelas, sendo 50% (cinquenta por cento) no décimo dia e 
50% (cinquenta por cento) no último dia útil do mês subsequente ao da apuração. 

§ 1° É obrigatória a entrega da EFD para o efetivo processamento da divisão dos recolhimentos. 

§ 2° É obrigatória a emissão do Documento de Arrecadação – DAR no conta corrente do 
contribuinte, com o login no Sistema de Administração Tributária – SATE. 



 

 

19 

 

§ 3° O prazo de recolhimento diferenciado de que trata o caput fica condicionado ao 
credenciamento do contribuinte no Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e para o recebimento da 
comunicação eletrônica 

Art. 9º O contribuinte optante pelo regime simplificado e diferenciado de recolhimento do Simples 
Nacional poderá recolher o ICMS da seguinte forma: 

I - Para o Período de Apuração Março/2020, até 20 de julho de 2020; 

II - Para o Período de Apuração Abril/2020, até 20 de agosto de 2020; e 

III - Para o Período de Apuração Maio/2020, até 21 de setembro de 2020. 

Parágrafo Único: A prorrogação a que se refere o caput não implica direito a restituição quantias 
eventualmente já recolhidas. 

Art. 10. Fica prorrogada até 30 de junho de 2020, a vigência dos regimes especiais concedidos na 
forma do art. 415 do RICMS/AP, vencidos e vincendos no período do Decreto n 1414/2020, desde que 
validados pelo CONFAZ quando for o caso. 

Art. 11. Fica suspensa por 90 (noventa) dias, a obrigatoriedade do pagamento das Taxas 
Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, definidas pela Portaria nº 016/2019, publicada no DOE nº 
7012 de 30 de setembro de 2019, emitidas pelos órgãos vinculados ao Poder Público estadual pela 
prestação dos serviços à sociedade, exceto as aplicáveis para o licenciamento anual de veículos. 

Parágrafo único. A exceção da suspensão prevista no caput deste artigo se aplica somente à taxa 
relativa ao licenciamento anual de veículos, mantendo-se vigentes as demais emitidas pelo Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN. 

Art. 12. Fica prorrogado por 90 (noventa dias), o prazo de vencimento de todas as licenças e 
alvarás emitidos por órgãos vinculados ao Poder Público estadual. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.137 de 03.04.2020 
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2.7. DECRETO Nº 1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre novas medidas de restrição de aglomeração de pessoas 
com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo 
Coronavírus (COVID-19), institui o Comitê de Decisões Estratégicas e 
adota outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas no inc. II 
do art. 11, inc. VIII do art. 119 da Constituição do Estado do Amapá, inc. II do art. 23 e inc. VII do art. 24 da 
Constituição Federal de 1988, 

D E C R E T A: 

Art. 1° Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 04 de abril de 2020, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica: 

I - todas as atividades em estabelecimentos comerciais; 

II - todas as atividades em shopping centers, inclusive em seus estacionamentos e galerias 
comerciais; 

III -  todas as atividades em cinemas, clubes de recreação, buffet, academias de ginástica, bares, 
restaurantes, lanchonetes, sorveterias, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, centros 
culturais, circos e clínicas de estética, balneários públicos e privados com acesso ao público, lojas de 
conveniências, comércios ambulantes e informais, clubes sociais e similares; 

IV - eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, inclusive 
reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos, que possam gerar aglomeração; 

V - estádios de futebol, ginásios e quadras poliesportivas e/ou qualquer local esportivo que 
tenha aglomeração de pessoas; 

VI - agrupamentos de pessoas em locais públicos; 

VII – Motéis; 

VIII – Transportes fluviais de passageiros. 

Art. 2° Não se incluem na suspensão prevista neste Decreto os estabelecimentos médicos, 
psicológicos, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, farmácias de manipulação, 
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clínicas de fisioterapia, de vacinação humana e clinicas odontológicas, sendo estas últimas de atendimento 
somente emergencial. 

§ 1º As empresas que participem em qualquer fase da cadeia produtiva e de distribuição de 
produtos de primeira necessidade para a população, deverão manter suas atividades preponderantes, tais 
como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, 
postos de combustíveis, supermercados, mercadinhos, minibox e similares, batedeiras de açaí, açougues, 
peixarias, padarias e congêneres, lavagem de veículos, cujo funcionamento será de 06:00 até às 19:00 
horas. 

§ 2º Os serviços de entregas domiciliares de alimentação (delivery), tais como restaurantes, 
lanchonetes e similares, funcionarão até as 23 horas. 

§ 3º Fica terminantemente proibido, em qualquer caso, o consumo de produtos no local ou nas 
proximidades dos estabelecimentos,  bem como manter as portas abertas do estabelecimento. 

§ 4º As instituições financeiras e as empresas de telecomunicação/internet, reguladas 
normativamente pela União, não devem suspender suas atividades, não se eximindo, contudo, do dever de 
adotar regras de segurança para evitar o contágio do Coronavírus (Covid-19), tais como redução do 
atendimento ao público ou outras medidas para evitar aglomerações de pessoas, seguindo regramentos 
emanados da Superintendência de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, sob pena de sofreram 
punições administrativas, inclusive pelos órgãos de defesa do consumidor. 

§ 5º Durante a vigência deste Decreto, também serão permitidas as seguintes atividades: 

I - das casas lotéricas, vedada a aglomeração de pessoas, com delimitação no piso do espaçamento 
mínimo de 2 metros, e disponibilizando álcool em gel de 70% aos seus funcionários e usuários; 

II - das obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura, desde que sejam 
adotadas providências para evitar a aglomeração de pessoas no local, a exemplo da redução da quantidade 
de trabalhadores em uma mesma frente de serviço, nas atividades de alimentação e em outros tipos de 
reunião nos canteiros de obra; 

III - das oficinas automotivas, mas com as portas e/ou grades de acesso/entrada fechadas, onde o 
atendimento deve ser feito por agendamento e sem atendimento presencial, limitado o horário de 
funcionamento de 08:00 até as 18:00 horas, resguardadas as normas trabalhistas; 

IV - de materiais de construção, petshops, casas de venda de ração animal, defensivos ou insumos 
agrícolas, casas de venda de produtos de caça e pesca, autopeças e concessionárias de veículos, 
exclusivamente no pós-venda, mediante a prestação de serviços de entrega domiciliar dos seus produtos, 
desde que obedecidas as seguintes condicionantes: 
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a) não haja nenhum tipo de atendimento presencial, não se permitindo o comparecimento de 
clientes nas empresas, ainda que rapidamente (atendimento expresso); 

b) o funcionamento será apenas na matriz ou em uma filial escolhida, na área do município; 

c) as portas e/ou grades de acesso/entrada devem ficar fechadas; 

d) seja limitada a quantidade máxima de 15 (quinze) funcionários distribuídos em no máximo 6 
(seis) por setor e desde que não haja aglomeração; 

e) seja disponibilizado material de higiene e/ou EPI’s para todos os funcionários, especialmente 
os que manusearão notas/cupons fiscais, dinheiro, cheques, cartões bancários, boletos ou outros papeis; 

f) limitar o horário de funcionamento de 06:00 até as 18:00 horas, resguardadas as normas 
trabalhistas; 

g) não manter nas equipes pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e 
portadores de comorbidades. 

V - das borracharias, as quais não deverão permitir a aglomeração de pessoas em seu ambiente 
de atendimento, devendo seguir as regras de segurança contra o contágio do covid-19; 

VI - das oficinas responsáveis pelo conserto e manutenção de eletrodomésticos e eletrônicos, 
evitando aglomeração de pessoas, devendo seguir as regras de segurança contra o contágio do covid-19; 

VII - atividades religiosas de qualquer natureza devem obedecer às determinações do Ministério 
da Saúde, Governo do Estado do Amapá e Municípios onde estejam localizadas, sobre medidas de restrição 
de aglomeração de pessoas, com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), devendo seguir as seguintes recomendações: 

a) o atendimento de suporte espiritual deve ocorrer preferencialmente de forma virtual 
(telefones, e-mails, redes sociais e outros), sendo que em casos excepcionais serão permitidas visitas 
domiciliares ou atendimentos agendados, desde que atendidas as medidas individuais de prevenção e 
controle de propagação do vírus COVID-19, e ainda, em ambiente aberto e ventilado, de forma 
individualizada, obedecendo a distância mínima de 1,50 metros (um metro e 50 centímetros) entre as 
pessoas, não sendo permitida a formação de filas ou aglomerações de nenhuma natureza em templos, 
igrejas ou locais públicos, de qualquer credo ou religião. 

b) representantes de qualquer credo ou religião podem transmitir pelas redes sociais celebrações 
realizadas em igrejas, templos ou locais públicos, desde que estejam reunidas nos locais de tais celebrações 
um máximo de 5 (cinco) pessoas, obedecendo a distância mínima de 1,50 metros (um metro e 50 
centímetros) entre elas e respeitando as determinações do Ministério da Saúde e Governo do Estado do 
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Amapá sobre medidas que visam reduzir os riscos de transmissão do novo vírus Covid-19, sendo vedado o 
acesso de outras pessoas aos locais. 

Art. 3º Os restaurantes instalados em estabelecimentos de hospedagem, para atendimento 
exclusivo aos hóspedes, deverão observar, na organização de suas mesas, a distância mínima de dois 
metros entre elas. 

Art. 4º O transporte coletivo terrestre intermunicipal está sujeito às restrições a serem 
estabelecidas pela autoridade estadual sanitária (SVS) em conjunto com a Secretaria de Estado do 
Transporte – SETRAP, com a finalidade de reduzir os riscos de contágio do vírus Covid-19 

Art. 5º Aos estabelecimentos afetados pelas medidas estabelecidas nesse Decreto abre-se a 
possibilidade de regularizarem tais situações com seus funcionários por meio das convenções ou acordos 
coletivos de trabalho nos termos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de janeiro de 1943 (Consolidação das Leis 
Trabalhista) ou por outro normativo federal. 

Art. 6° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil e o Procon, bem como outras autoridades administrativas competentes, ficam 
incumbidas de fiscalizar o cumprimento do presente Decreto, podendo aplicar as sanções previstas nas 
legislações específicas, bem como suspender o Alvará de Funcionamento que tenha sido expedido por 
autoridade administrativa estadual, sem afastar a aplicação da legislação penal cabível. 

Art. 7° A eventual expedição de alvará ou autorização para a realização de eventos elencados no 
artigo 1°, antes da entrada em vigor deste Decreto, não é óbice para aplicação do mesmo. 

Art. 8º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão entrar em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde, segurança (Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon) e que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19 e os titulares das Unidades Gestoras essenciais aos quais caberá definir a força de trabalho 
necessária para o funcionamento de cada órgão. 

Parágrafo único. Ficam suspensos todos os prazos de processos administrativos que estejam em 
trâmite no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá, com exceção dos procedimentos de fiscalização decorrentes deste Decreto, cumpridos pelos 
órgãos constantes no art. 6º acima, bem como os procedimentos administrativos que podem ser realizados 
pelo meio virtual, inclusive os procedimentos licitatórios, emergenciais ou não. 

Art. 9º Todos os funcionários, colaboradores, associados ou proprietários das empresas, 
instituições e empreendimentos que forem realizar as atividades permitidas neste Decreto, deverão adotar 
todas as recomendações do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias voltadas para inibir o 
contágio do vírus Covid-19, tais como, impedir aglomeração de pessoas, distanciamento pessoal mínimo, 
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uso de máscaras, higienização regular das mãos e de objetos de uso comum, adotar serviço de tele-entrega 
ou delivery de seus produtos. 

Art.10 Fica recomendado para a população em geral, que ao sair de suas residências, em 
situações imprescindíveis, deverão seguir todas as recomendações 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 de máscara, sempre 
que possível. 

Art.11 Fica instituído o Comitê de Decisões Estratégicas, vinculado ao Gabinete do Governador, 
cuja finalidade é deliberar acerca dos casos omissos e supervenientes à publicação deste Decreto, dirigido 
pelo Vice- Governador, que regulamentará suas atribuições e procedimentos por meio de Portaria de sua 
autoria. 

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se os Decretos n.ºs 
1.414 de 19 de março de 2020 e 1.415 de 22 de março de 2020. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.137 de 03.04.2020 
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2.8. DECRETO Nº 1534 DE 16 DE ABRIL DE 2020 
 
Altera o Decreto Estadual n° 1.377 de 17 de março de 2020, em razão 
da continuidade ao combate do Covid-19, em todo o território do 
Estado do Amapá, na forma como especifica. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c, inciso II, do art. 23 e 
inciso VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º O artigo 2º, do Decreto Estadual n° 1.377, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 2º Ficam suspensas, até a data de 01 de maio de2020: 
 
I .................................................................................; 
 
II ................................................................................. 
 
Parágrafo único...........................................................” 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.145 de 16.04.2020 
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2.9. DECRETO Nº 1538 DE 18 DE ABRIL DE 2020 
 

Decreta estado de calamidade pública em todo o território do Estado 
do Amapá afetado pelo Desastre Natural - Biológico – Epidemia – 
Doença infecciosa viral, causada pelo novo Coronavírus Covid-19, e 
adota outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos 

artigos 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá, por força do contido na Lei Federal nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e na Portaria interministerial n° 356, de 11 de março de 2020, c/c os 
incisos IV, VII e VIII, do art. 7°, da Lei Federal n° 12.608, de 10/04/2012, e tendo em vista o contido no 
Processo nº 13.000.193/2020-CEDEC/AP, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica Decretada a situação anormal, caracterizada como estado de calamidade pública (ECP) 

em todo o território do Estado do Amapá, afetado por Desastre Natural – Biológico – Epidemias – Doenças 
infecciosas virais causada pelo novo Coronavírus – Covid-19 – com a Classificação e Codificação Brasileira de 
Desastres (COBRADE) 1.5.1.1.0. 

 
Art. 2º A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado do Amapá – CEDEC/AP fica autoriza a 

solicitar reconhecimento Federal do ECP ora declarado, para a Secretaria Nacional de proteção e Defesa 
Civil/MDR, visando o recebimento de recursos complementares aos recursos empregados pelo Estado do 
Amapá e por seus municípios, gerenciando seu emprego nas ações de resposta ao desastre e minimizando 
seus efeitos sob a população afetada. 

 
Art. 3º Com base no inciso IV, do artigo 24, da Lei n° 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das 

restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 
aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, bem como a contratação de 
serviços e obras de engenharia, relacionadas com a mitigação e a reabilitação dos cenários dos desastres, 
desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, prazo de vigência do ECP ora declarado, 
vedada a prorrogação de contratos. 

 
Art. 4º O prazo de vigência deste Decreto é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua 

publicação. 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.147 de 16.04.2020 (Edição Extraordinária) 
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2.10. DECRETO Nº 1539 DE 18 DE ABRIL DE 2020 
 

Altera o Decreto Estadual n° 1.497, de 03 de abril de 2020, em razão 
do aumento de casos de contaminação e a necessária continuidade 
ao combate do Covid-19, em todo o território do Estado do Amapá, 
na forma como especifica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do 
art. 23 e inciso VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º O Decreto Estadual nº 1.497, de 03 de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
 
“Art. 1º Ficam suspensas, a contar da data de 19 de abril de 2020, até a data de 03 de maio de 
2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e 
locais que indica: 
 
(...)” 

 
“Art. 8º Durante o prazo de vigência deste Decreto, todos os agentes públicos da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do 
Amapá, deverão entrar em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-se aqueles 
que atuam nos setores de saúde, segurança (Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, IAPEN e Procon) e que participem dos órgãos que compõem a frente de 
combate à disseminação do vírus Covid-19 e os titulares das Unidades Gestoras essenciais 
aos quais caberá definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada 
órgão. 
 
Parágrafo único................................................................................................................ ” 
 
“Art. 10. Fica obrigatório o uso de máscara de proteção (caseira ou comercial) nas 
repartições públicas do Poder Executivo Estadual, empresas, associações privadas, 
transporte intermunicipal ou qualquer atividade que esteja autorizada a funcionar no 
período de calamidade pública ocasionada pela disseminação do Covid-19, em todo o 
território do Estado do Amapá. 

§ 1º A utilização da máscara deverá seguir as orientações da OMS – Organização Mundial 
da Saúde  e das demais autoridades sanitárias, objetivando conter o contágio e transmissão 
do Covid-19. 
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§ 2º As máscaras de proteção deverão possuir padrões mínimos de segurança, nos termos 
das recomendações da OMS – Organização Mundial da Saúde e das demais autoridades 
sanitárias. 

§ 3º Os proprietários dos estabelecimentos ou atividades afetados por este Decreto, 
deverão exigir dos seus funcionários, colaboradores, clientes ou usuários, além das demais 
medidas e procedimentos de segurança, que façam uso de máscara de proteção, 
objetivando diminuir os riscos de disseminação do Covid-19, sob pena de sanção de caráter 
administrativo, inclusive suspensão de alvarás ou licenças estaduais, sem embargo de 
eventuais sanções penais cabíveis aplicadas pelas autoridades competentes.” 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da 

data de 19 de abril de 2020. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.147 de 16.04.2020 (Edição Extraordinária) 
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2.11. LEI Nº 2.501, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 
Autoriza a regulamentação pelo Chefe do Poder Executivo de auxílio 
financeiro emergencial em favor dos profissionais em atendimento de 
saúde que atuarem diretamente no combate à pandemia do COVID-19, 
enquanto perdurar a situação de calamidade pública e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do 

Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Esta Lei autoriza o Chefe do Poder Executivo a regulamentar por meio de Decreto o pagamento 
de auxílio financeiro emergencial, em favor dos profissionais em atendimento de saúde que desempenharem 
suas funções diretamente no combate à pandemia do COVID-19.  

Art. 2º O auxílio financeiro emergencial previsto nesta Lei será devido exclusivamente ao profissional 
em atendimento de saúde que desempenhar suas funções diretamente no combate à pandemia do COVID-19, 
cujo valor não poderá exceder à quantia máxima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por plantão ou escala de 
atendimento, sendo cabível a fixação de forma graduada de acordo com o cargo ou função do agente público, 
pelo tempo de prestação de serviço ou outros critérios a serem regulamentados no Decreto do Chefe do Poder 
Executivo.  

Art. 3º A verba prevista nesta Lei possui caráter indenizatório, não refletindo na composição de outras 
verbas remuneratórias, tais como terço de férias e gratificação natalina, tendo por finalidade prestar auxílio 
financeiro ao profissional em atendimento de saúde que desempenhar suas funções na forma especificada nesta 
Lei e no Decreto regulamentador. 

 
Art. 4º A regulamentação do auxílio previsto nesta Lei, por meio de Decreto do Chefe do Poder 

Executivo, dependerá de prévia análise e aprovação do Conselho Estadual de Gestão Fiscal. 

Art. 5º Caberá ao Secretário de Estado da Saúde adotar as medidas necessárias de controle e 
fiscalização no cumprimento do Decreto regulamentador desta Lei, sem afastar a atuação dos demais órgãos de 
controle interno e externo. 

Art. 6º A presente Lei e seu Decreto regulamentador possuem caráter temporário e vigerão enquanto 
perdurar a situação de calamidade pública ocasionada pela crise da pandemia do COVID-19. 

Art. 7º Os recursos necessários para custear as despesas ocasionadas por esta Lei, serão oriundos da 
abertura de crédito extraordinário, na forma da legislação vigente. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.155 de 30.04.2020 
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2.12. DECRETO Nº 1614, DE 01 DE MAIO DE 2020 
 

Altera o Decreto Estadual n° 1.377, de 17 de março de 2020, alterado 
pelos Decretos nº 1.495, de 02 de abril de 2020 e 1.534, de 17 de abril 
de 2020, em razão da continuidade ao combate do Covid-19, em todo 
o território do Estado do Amapá, na forma como especifica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 

 
D E C R E T A : 
 
Art. 1° O artigo 2º, do Decreto Estadual n° 1.377, de 17 de março de 2020, alterado pelos Decretos 

Estaduais nº 1.495, de 02 de abril de 2020 e nº 1.534, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º Ficam suspensas, até a data de 31 de maio de 2020:  
I ; 
II ................................................................................. 
Parágrafo único” 
 
Art. 2º O artigo 10, do Decreto Estadual n° 1.377, de 17 de março de 2020, alterado pelos Decretos 

Estaduais nº 1.495, de 02 de abril de 2020 e nº 1.534, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 10. Ficam suspensas as aulas na rede pública e privada de ensino estadual até a data de 31 de 
maio de 2020. 
Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Educação definirá as diretrizes para oferta das 
atividades pedagógicas não presenciais, com base nas normativas dos Conselhos Nacional e 
Estadual de Educação.” 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.156 de 01.05.2020 (Edição Extraordinária) 
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2.13. DECRETO Nº 1615, DE 03 DE MAIO DE 2020 
 
Regulamenta a Lei Estadual nº 2.501, de 30 abril de 2020, que instituiu 

o pagamento do auxílio emergencial em favor dos agentes públicos 

que atuam diretamente no combate ao novo Coronavírus (Covid 19) no 

território do Estado do Amapá, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas pelo inciso 

VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei Estadual nº 2.501, de 30 de abril de 2020, 

D E C R E T A:  

Art. 1º Este Decreto regulamenta o pagamento de auxílio financeiro emergencial, em favor dos 

profissionais em atendimento de saúde que desempenharem suas funções diretamente no combate à 

pandemia do COVID-19, conforme previsto na Lei Estadual nº 2.501, de 30 de abril de 2020, apenas para os 

cargos constantes no anexo único deste Decreto. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput, entende-se como atendimento de saúde 

diretamente no combate à pandemia do COVID-19 o desempenho de profissionais que atuarem 

especificamente nas unidades e centros de atendimento identificados em portaria da Secretaria de Estado 

da Saúde - SESA. 

Art. 2º O auxílio emergencial possui natureza indenizatória e temporária, não refletindo na 

composição de outras verbas remuneratórias, tais como terço de férias e gratificação natalina, tendo por 

finalidade prestar auxílio financeiro ao profissional em atendimento de saúde que desempenhar suas 

funções na forma regulamentada neste Decreto. 

Art. 3º A Secretaria de Estado da Saúde - SESA adotará todas as medidas necessárias ao controle e 

fiscalização do cumprimento do presente Decreto regulamentador, podendo para tanto editar portarias e 

demais atos com esta finalidade. 

Art. 4º O presente Decreto possui caráter temporário e vigerá enquanto perdurar a situação de 

calamidade pública ocasionada pela crise da pandemia do COVID-19. 

Art. 5º O profissional de saúde que desempenhar suas funções diretamente no combate à 

pandemia do COVID-19, fará jus ao pagamento do auxílio emergencial por escala de 12 horas atuando na 

unidade de saúde, cujos valores corresponderão ao cargo do agente, conforme tabela constante do Anexo 

Único deste Decreto. 
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§ 1º Os profissionais em atendimento de saúde que desempenharem suas funções diretamente no 

combate à pandemia do COVID-19, convocados através da chamada pública, receberão exclusivamente o 

valor referente ao auxílio emergencial para escalas de 12 horas, conforme anexo único deste Decreto. 

§ 2º O referido auxílio emergencial é inacumulável com os plantões médicos e hospitalares 

(presencial) pagos atualmente aos profissionais da saúde. 

§ 3º Para pagamento do auxílio emergencial, a Secretaria de Estado da Administração criará 

rubrica específica no sistema de folha de pagamento. 

Art. 6° O presente Decreto é emitido após prévia aprovação do Conselho Estadual de Gestão Fiscal 

– CEGF, que acompanhará a abertura dos créditos extraordinários, conforme legislação vigente. 

§ 1º A abertura de crédito extraordinário será realizada mensalmente, a partir das informações 

prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde – SESA, que deverá encaminhar demonstrativo da demanda 

para a Secretaria de Estado de Planejamento até o dia 1º do mês subsequente, para preparação do 

respectivo decreto. 

§ 2º Caberá aos profissionais do Quadro que já atuam especificamente nas unidades e centros de 

atendimento de combate à COVID-19, que receberam pela sua atuação valores equivalentes ao plantão 

regular no mês de abril, receber apenas a diferença em relação ao valor do auxílio emergencial, tendo em 

vista a inacumulatividade prevista no art. 5º, §2º deste Decreto. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeito a contar de 1º de abril 

de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 

*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.158 de 03.05.2020 (Edição Extraordinária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
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TABELA DE VALOR POR ESCALA 

 
 

Carga 
horária da 

Escala 

 
CARGO/FUNÇÃO 

 
Valor (R$) 

12H MÉDICO R$ 2.000,00 

12H ENFERMEIRO R$ 600,00 

12H FISIOTERAPEUTA R$ 600,00 

12H PSICÓLOGO R$ 600,00 

12H ASSISTENTE SOCIAL R$ 600,00 

12H FARMACÊUTICO R$ 600,00 

12H BIOMÉDICO R$ 600,00 

12H TECNÓLOGO R$ 600,00 

12H 
CONDUTOR DE VEÍCULO 

URGENCIA/EMERGÊNCIA R$ 400,00 

12H TÉCNICO EM LABORATORIO R$ 400,00 

12H TÉCNICO EM ENFERMAGEM R$ 400,00 

12H TÉCNICO EM RADIOLOGIA R$ 400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

34 

 

2.14. DECRETO 1616, DE 03 DE MAIO DE 2020 
 

Altera o Decreto Estadual n° 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado 
pelo Decreto Estadual nº 1.539, de 18 de abril de 2020, em razão da 
continuidade ao combate do Covid-19, em todo o território do Estado 
do Amapá, na forma como especifica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º O artigo 1º, do Decreto Estadual nº 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelo Decreto 

Estadual nº 1.539, de 18 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º Ficam suspensas, a contar da data de 04 de maio de 2020, até a data de 18 de maio de 
2020, em todo território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e 
locais que indica: 
 
(...)” 
 
Art. 2º Os estabelecimentos e atividades que estão autorizados a realizar suas atividades pelo 

Decreto Estadual nº 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 1.539, de 18 de abril de 
2020, 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 
no Anexo único deste Decreto, sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação  

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.158 de 03.05.2020 (Edição Extraordinária) 
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ANEXO ÚNICO 

 

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS À DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE DEVEM SER 
ADOTADOS PELOS SUPERMERCADOS, ATACADOS, VAREJOS, ATACAREJOS, MERCEARIAS, MINIBOXES E 
SIMILARES: 
 
1.1 ORIENTAÇÕES GERAIS INTERNA 

 
1.1.1. Disponibilizar insumos (lavatórios ou dispensadores com álcool gel 70%) para higienização das mãos na 
entrada do estabelecimento e em outros pontos estratégicos, como corredores e balcões de caixas, para uso 
dos clientes e funcionários, e, ainda, próximo à área de manipulação de alimentos, para os funcionários; 
 
1.1.2. Orientar funcionários a intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois de 
manipularem alimentos, de usarem banheiro, de tocarem o rosto, nariz, olhos e boca e sempre que 
necessário; 
 
1.1.3. É obrigatório o estabelecimento disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como: 
máscaras, luvas, para os funcionários, bem como orientar os modos de uso e realizar a troca, conforme a 
necessidade. 
 
1.1.4. É obrigatório o uso dos EPIs pelos funcionários durante toda a jornada de trabalho; 
 
1.1.5. Orientar os funcionários a intensificar a limpeza das áreas com hipoclorito de sódio ou detergente, 
além de realizar frequente desinfecção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, balcões, corrimãos, 
interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, entre outros, mas, principalmente máquinas de 
pagamento, carrinhos e cestinhas; 
 
1.1.6. Não usar panos reutilizáveis para higienização das superfícies, bancadas e outros objetos; 
 
1.1.7. Manter banheiros sempre limpos, com papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa e pedal; 
 
1.1.8. Dispor de lavatórios exclusivos para a higiene das mãos nas áreas de manipulação de alimentos, com 
sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel 
não reciclado e lixeira com tampa e pedal, ou seja, sem contato manual; 
 
1.1.9. Providenciar cartazes com orientações e incentivo para a correta lavagem das mãos para os 
funcionários; 
 
1.1.10. Orientar funcionários a evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante as atividades de 
manipulação de alimentos e nos atendimentos dos caixas; 
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1.1.11. No refeitório dos funcionários, manter distanciamento entre as mesas e cadeiras, atendendo 
distância de 2 metros; 
1.1.12. Aumentar o intervalo de tempo de funcionamento do refeitório para reduzir o número de pessoas no 
mesmo horário para fazer refeição; 
 
1.1.13. Manter refeitório com troca de circulação de ar; 
 
1.1.14. Evitar aglomerações de colaboradores no intervalo de descanso; 
 
1.1.15. Afastar funcionários com sintomas de síndrome gripal (tosse, coriza, febre, falta de ar) e orientá-los a 
permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, além de procurar atendimento médico, conforme as 
orientações do Ministério da Saúde; 
 
1.1.16. Para higienização das superfícies e prevenção do coronavírus, qualquer um dos seguintes produtos 
pode ser utilizado: 
 

• Álcool 70% (líquido ou gel); 

• Água e sabão; 

• Hipoclorito de Sódio 0,1 a 0,5% (água sanitária diluída). 

1.1.17. Dica de diluição: Para obter o hipoclorito de sódio 0,5%, pode-se misturar 01 litro de água sanitária 
(hipoclorito de sódio 2%) com 03 litros de água potável. Essa mistura renderá 04 litros de hipoclorito de 
sódio 0,5% e poderá auxiliar na limpeza de superfícies resistentes. Atenção: o hipoclorito de sódio tem 
potencial corrosivo para algumas superfícies e irritante para a pele e mucosas, por isso deve ser usado com 
cautela e manipulado com utilização de luvas. 
 
1.1.18. Colocar teletrabalho as gestantes, lactantes, idosos e portadores de doenças crônicas para funções 
compatíveis para essa modalidade; 
 
1.1.19. Designar funcionário em cada setor/corredor do supermercado para controlar pessoas que entram e 
que saem, evitando aglomerações; 
 
1.1.20. A máquina para pagamento com cartão pode ser envolvida com plástico filme para facilitar a 
higienização, devendo ser desinfetada com álcool gel 70% após cada uso; 
 
1.1.21. Aumentar a circulação periódica de ar por meio de abertura de portas e/ou janelas; 
 
1.1.22. As frutas e verduras fracionadas (picadas, cortadas ao meio) só poderão ser comercializadas na 
existência de local adequado e adoção de boas práticas de manipulação; 
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1.1.23. Não oferecer e/ou disponibilizar produtos e alimentos para degustação; 
 
1.2 ORIENTAÇÕES PARA NÃO AGLOMERAÇÕES NAS FILAS E NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS: 
 
1.2.1. Evitar filas próximas das prateleiras, evitando, assim, a proximidade das pessoas que estão na fila com 
as que estão circulando em busca de produtos; 
 
1.2.2. Fazer demarcação de 1,5 a 2 metros de distanciamento entre um cliente e outro em todas as filas; 
 
1.2.3. Designar funcionário para limitar o acesso a um quantitativo máximo de pessoas que possam ficar 
dentro do supermercado ao mesmo tempo, atentando para o espaço de 4m²/pessoa, se considerada a 
distância segura de 2 metros entre elas. 
 
1.2.4.  As filas externas são de responsabilidade dos estabelecimentos, que deverão disponibilizar 
funcionário exclusivo para manter a organização e atentando para o espaço de 4m²/pessoa, se considerada a 
distância segura de 2 metros entre elas. 
 
1.3. ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CLIENTES: 
 
1.3.1. Entrar no supermercado apenas uma pessoa da família ou do grupo para realização das compras 
necessárias a todos;  
 
1.3.2. Preferir a realização de compra remota, com entregas em domicílio ou sistema passe e pegue; 
 
1.3.3. Ao entrar no mercado, realizar a higienização das mãos, utilizando o lavatório, preferencialmente, ou 
álcool em gel 70%; 
 
1.3.4. Ao realizar as compras, evitar conversar, tossir ou espirrar sobre os alimentos e produtos; 
 
1.3.5. Não consumir alimentos dentro dos estabelecimentos e nem durante as compras;  
 
1.3.6. Quando possível, pagar suas compras com cartão, diminuindo o contato com o funcionário do caixa; 
 
2. AOS ESTABELECIMENTOS QUE ENTREGAM ALIMENTOS (DELIVERY)   
 
2.1. AO ENTREGADOR: 
 
2.1.1 Manter higiene pessoal: roupa limpa, tomar banho com frequência, cabelo preso, usar chapéu ou 
touca, evitar acessórios pessoais (anel, pulseira, brincos e colar), sem barba e bigode, unhas curtas e sem 
esmalte, usar sapato fechado; 
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2.1.2. A cada entrega, higienizar o guidão ou volante do veículo, a maçaneta da porta (carro) e painel do 
veículo, utilizando solução de água sanitária diluída (Ex.: 250 ml de água sanitária + 750 ml de água= 1 litro) 
ou álcool a 70%, com auxilio de papel toalha; 
 
2.1.3. Higienizar o compartimento acoplado nas motos, onde são transportados os alimentos, sempre que 
for necessário com solução de água sanitária diluída (Ex.: 250 ml de água sanitária + 750 ml de água= 1 litro) 
e flanela descartável; 
2.1.4. Após entrega do pedido, higienizar as mãos com álcool em gel a 70%; 2.1.5. Atenção com a etiqueta 
respiratória: ao espirrar ou tossir, usar a curvatura interna do cotovelo ou lenços descartáveis; 
 
2.1.6. Se apresentar gripe ou resfriado, afastar o entregador das atividades; 
 
2.1.7. Ao chegar da entrega, lavar as mãos com água e sabão seguindo as recomendações do Ministério da 
Saúde; 
 
2.1.8. Falar somente o necessário; 
 
2.1.9. Manter distância do cliente na hora da entrega; 
 
2.1.10. Colocar filme plástico no teclado da máquina de passar cartão e higienizar com álcool em gel após o 
uso do cliente; 
 
2.1.11. Circular com o alimento somente o tempo necessário entre o local da distribuição e o local onde será 
entregue; 
 
2.1.12. Carro deve estar equipado com estrados e caixas plásticas para o acondicionamento dos alimentos e 
devem ser higienizados com solução clorada ou álcool em gel frequentemente; 
 
2.1.13. O interior do carro onde fica as caixas térmicas com alimentos deve ser mantido em ótimas condições 
de limpeza, sendo higienizado sempre que for necessário (no mínimo três vezes ao dia) com solução de água 
sanitária diluída (Ex.: 250 ml de água sanitária + 750 ml de água = 1 litro); 
 
2.1.14. O cliente deve receber o produto/alimento em embalagem fechada para que possa higienizar com 
solução clorada ou álcool em gel antes de abrir. 
 
2.2. AO ESTABELECIMENTO: 
 
2.2.1. Dispor de lavatórios exclusivos para a higiene das mãos dos manipuladores de alimentos, com 
sabonete líquido inodoro antisséptico, toalhas de papel não reciclado e lixeira com tampa e pedal, ou seja, 
acionada sem contato manual; 



 

 

39 

 

 
2.2.2. Realizar higienização periódica de corrimão de escada, pisos, maçanetas, telefones, teclados e outras 
superfícies de contato com hipoclorito de sódio ou álcool a 70%; 
 
2.2.3. Estimular e orientar os funcionários à lavagem regular e completa das mãos com água e sabão, 
disponibilizando todos os insumos necessários;  
 
2.2.4. Providenciar cartazes com orientações e incentivo para a correta lavagem das mãos para os 
funcionários; 
 
2.2.5. Aumentar a circulação de ar por meio de abertura de portas e janelas; 
 
2.2.6. Os funcionários devem evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante as atividades de 
manipulação; 
 
2.2.7. Mantenha a distância de 1,5 a 2 metros entre os funcionários; 
2.2.8. Diariamente certifique que os seus funcionários estão saudáveis, sem sintomas de resfriado e 
principalmente febre. Qualquer sintoma suspeito deve significar o afastamento desse colaborador, até que 
seja descartado a suspeita; 
 
2.2.9. Os alimentos devem estar em embalagens adequadas, limpas e lacradas; 
 
2.2.10. Os alimentos devem chegar em temperatura adequada para o consumo do cliente (60º C); 
 
2.2.11. Etiquetar os alimentos prontos com o horário na qual está saindo do estabelecimento e o tempo 
máximo de segurança em que pode ser consumido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

40 

 

2.15. DECRETO Nº 1726 DE 15 DE MAIO DE 2020 
 

Dispõe sobre a intensificação das medidas de restrição à locomoção ou 
circulação de pessoas, com adoção de normas de isolamento social 
rígido (lockdown) em todo o território do Estado do Amapá, visando à 
contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, e 
dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

inciso II, do art. 11, inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso XII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 

D E C R E T A: 
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a intensificação das medidas de restrição à locomoção ou 

circulação de pessoas, com adoção de normas de isolamento social rígido (lockdown) em todo o território 
do Estado do Amapá, em razão do aumento de casos de contaminação do novo Coronavírus - COVID-19. 

Art. 2º Fica proibida, em todo o território do Estado do Amapá, a circulação de pessoas em 
qualquer espécie de logradouro público ou de circulação comum de pessoas, salvo por motivo de força 
maior, justificada nos seguintes casos: 

I. para aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médico-hospitalares, 
produtos de limpeza e higiene pessoal; 

II. para o comparecimento, próprio ou de uma pessoa como acompanhante, 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; 

IV. para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas essenciais, nos termos 
da legislação em vigor; 

V. para obtenção ou recebimento de qualquer dos auxílios concedidos pelo poder público, seja 
em espécie ou através de bens de consumo. 

§ 1° Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de máscara e cumprimento 
das demais regras previstas na legislação em vigor. 

§ 2º A circulação de pessoas com febre, falta de ar, tosse, dor no corpo ou qualquer outro sintoma 
da COVID-19, somente é permitida para os fins estabelecidos no inciso II do caput deste artigo, assistida, 
preferencialmente por uma única pessoa. 
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§ 3º A circulação de pessoas nos casos permitidos deverá ser devidamente comprovada, inclusive 
com a apresentação de documento de identificação oficial com foto, receitas médicas, cupons fiscais e 
outros documentos probatórios. 

§ 4° Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, a comprovação deverá ser por documento de 
identidade funcional/laboral ou outro meio de prova idôneo. 

Art. 3° Fica proibida toda e qualquer reunião, pública ou privada, inclusive de pessoas da mesma 
família que não coabitem, independente do número de pessoas. 

§ 1° Incluem-se no disposto no caput deste artigo as atividades religiosas que devem ser 
realizadas de modo remoto e com observância aos limites previstos na legislação em vigor. 

§ 2° Ficam proibidas visitas em casas e prédios, exceto pelos seus residentes ou por pessoas que 
estejam desempenhando atividade ou serviço essencial. 

§ 3° As restrições de circulação de pessoas previstas neste Decreto, também são aplicáveis em 
condomínios, residenciais ou loteamentos fechados com portaria, sendo vedada a circulação de pessoas 
sem as justificativas previstas neste Decreto. 

§ 4° A vedação contida no caput deste artigo não alcança as reuniões realizadas pelos agentes 
públicos no objetivo de satisfazer o interesse público. 

Art. 4° Os estabelecimentos autorizados a funcionar, que desempenhem serviço ou atividade 
essencial, são obrigados a cumprir todas as regras de segurança já previstas na legislação em vigor. 

Art. 5º Durante a vigência deste Decreto e em todo o território do Estado do Amapá, a circulação 
de veículos será permitida apenas na forma de rodízio, onde nos dias do mês que forem par, será permitido 
o trânsito de veículo cujo último número de sua placa for par ou cujo veículo ainda não esteja devidamente 
emplacado, e nos dias do mês que forem ímpar, será permitido o trânsito de veículo cujo último número da 
sua placa for ímpar. 

Parágrafo único. A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos veículos oficiais, de 
transporte público, da imprensa ou que estejam prestando os serviços essenciais autorizados a funcionar 
pela legislação em vigor. 

Art. 6º Ficam os órgãos e entidades componentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e 
Defesa Social, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos ou de controle 
sanitário, autorizados a aplicar as sanções pecuniárias na forma estabelecida em Decreto pelos Municípios. 

§ 1º Será cabível o embargo ou interdição de estabelecimentos, em caso de reincidência ou 
recalcitrância em não cumprir as recomendações e determinações das autoridades públicas fiscalizadoras. 
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§ 2º Os agentes de segurança devem auxiliar o cidadão à correta compreensão das normas em 
vigor. 

Art. 7º Ficam os órgãos e entidades componentes do Sistema de Segurança Pública e Defesa 
Social, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, inclusive autoridades 
sanitárias, autorizados a realizar bloqueio de locais de circulação pública de pessoas e/ou veículos, a fim de 
garantir o cumprimento de todas as medidas de combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) 
previstas neste Decreto e na legislação em vigor. 

Art. 8° Todos os órgãos de segurança pública, trânsito e/ou fiscalização, de todos os Municípios 
do Estado, poderão atuar de forma conjunta, em cooperação com os órgãos da administração pública 
estadual. 

Art. 9º Aplicar-se-á o ato normativo municipal que possuir regras mais restritivas que as 
constantes deste Decreto. 

Art. 10. Toda a Legislação Estadual que versa sobre medidas relativas ao combate ao novo 
Coronavírus permanece em vigor, devendo ser aplicada naquilo que for compatível com as atuais medidas 
excepcionais. 

Art.11. Fica prorrogada a vigência e todos os efeitos do Decreto Estadual nº 1497, de 03 de abril 
de 2020, alterado pelos Decretos Estaduais nº 1.539, de 18 de abril de 2020 e nº 1.616, de 03 de maio de 
2020, até a data de 28 de maio de 2020. 

Art. 12. O Decreto Estadual n° 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelos Decretos Estaduais 
nº 1.539, de 18 de abril de 2020 e nº 1.616, de 03 de maio de 2020, passa a vigorar com as seguintes 
alterações em sua redação: 

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 19 de maio de 2020, até a data de 28 de maio de 2020, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 
(...)” 
“Art. 2° Não se incluem na suspensão prevista neste Decreto os estabelecimentos médicos, 
psicológicos, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, farmácias de 
manipulação, clínicas de fisioterapia, de vacinação humana, clínicas odontológicas em caráter 
emergencial e escritórios de advocacia.” 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor no dia 19 de maio de 2020, com vigência até o dia 28 de 

maio de 2020. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.168 de 15.05.2020 (Edição Extraordinária) 
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2.16. DECRETO Nº 1782, DE 28 DE MAIO DE 2020 
 

Altera o Decreto n° 1.497 de 03 de abril de 2020, alterado pelos 
Decretos nºs 1.539 de 18 de abril de 2020, 1.616 de 03 de maio de 
2020 e 1.726 de 15 de maio de 2020, em razão da continuidade ao 
combate do Covid-19, em todo o território do Estado do Amapá, na 
forma como especifica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso XII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988, 

D E C R E T A : 

Art. 1° O Decreto n° 1.497, de 03 de abril de 2020, alterados pelos Decretos nºs 1.539, de 18 de 
abril de 2020; 1.616 de 03 de maio de 2020 e 1.726, de 15 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 29 de maio de 2020, até a data de 02 de junho de 2020, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

(...)” 

“Art. 2° Não se incluem na suspensão prevista neste Decreto os estabelecimentos médicos, 
psicológicos, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, farmácias de 
manipulação, clínicas de fisioterapia, de vacinação humana, clínicas odontológicas em caráter 
emergencial e escritórios de advocacia.” 

Art. 2º O Decreto n° 1.726, de 15 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13. Este Decreto entra em vigor no dia 19 de maio de 2020, com vigência até o dia 02 de 
junho de 2020.” 

Art. 3º As vigências do Decreto nº 1.497, de 03 de abril de 2020 e do Decreto n° 1.726, de 15 de 
maio de 2020, são prorrogadas a data de 02 de junho de 2020. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar da 
data de 29 de maio de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.178 de 28.05.2020 
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2.17. DECRETO Nº 1790, DE 30 DE MAIO DE 2020 
 

Altera o Decreto n° 1.377, de 17 março de 2020, alterado pelos 
Decretos nº 1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 
2020 e 1614, de 01 de maio de 2020, em razão da continuidade ao 
combate do Covid-19, em todo o território do Estado do Amapá, na 
forma como especifica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso II, do art. 11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o inciso II, do art. 23 e 
inciso XII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988,  

DECRETA: 

Art. 1° O artigo 2º, do Decreto n° 1.377, de 17 de março de 2020, alterado pelos Decretos nºs 
1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 2020 e 1614, de 01 de maio de 2020, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 2º Ficam suspensas, até a data de 30 de junho de 2020: 

I - ...............................................................................; 

II - ............................................................................... 

Parágrafo único. .........................................................”  

Art. 2º O artigo 10, do Decreto n° 1.377, de 17 de março de 2020, alterado pelos Decretos nºs 
1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 2020 e 1614, de 01 de maio de 2020, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 10. Ficam suspensas as aulas na rede pública e privada de ensino estadual até a data de 30 de 
junho de 2020.  

Parágrafo único. .........................................................”  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar da 
data de 01 de junho de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.180 de 30.05.2020 
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2.18. DECRETO Nº 1809, DE 02 DE JUNHO DE 2020 
 
Altera o Decreto nº 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelos 
Decretos nºs 1.539, de 18 de abril de 2020; 1.616, de 03 de maio de 
2020; 1.726, de 15 de maio de 2020 e 1.782, de 28 de maio de 2020, 
prorrogando os seus efeitos e dando continuidade ao combate à 
disseminação do novo Coronavírus-Covid-19, e adota outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas no inc. II 

do art. 11, inc. VIII do art. 119 da Constituição do Estado do Amapá, inc. II do art. 23 e inc. VII do art. 24 da 
Constituição Federal de 1988, 

D E C R E T A: 

Art. 1º O Decreto nº 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelos Decretos nºs 1.539, de 18 de 
abril de 2020; 1.616, de 03 de maio de 

2020; 1.726, de 15 de maio de 2020 e 1.782, de 28 de maio de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 03 de junho de 2020, até a data de 12 de junho de 2020, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:” 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor no dia 03 de junho de 2020, com vigência até o dia 12 de 
junho de 2020.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor no dia 03 de junho de 2020, com vigência até o dia 12 de 
junho de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.182 de 02.06.2020 
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2.19. DECRETO Nº 1878, DE 12 DE JUNHO DE 2020 
 

Prorroga e altera o Decreto 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado 
pelos Decretos nºs 1.539, de 18 de abril de 2020; 1.616, de 03 de maio 
de 2020; 1.726, de 15 de maio de 2020; 1.782, de 28 de maio de 2020 
e 1809, de 02 de junho de 2020, para manter a quarentena e 
estabelecer critérios de retomada responsável e gradual das atividades 
econômicas e sociais constante do Anexo deste Decreto, obedecendo à 
realidade epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do 
Estado do Amapá, reforçando a continuidade do enfrentamento ao 
novo Coronavírus-COVID-19, e adota outras providências. 

 
 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas pelo 
inciso II, do art. 11, inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado do Amapá; inciso II, do art. 23 e inciso 
VII, do art. 24, da Constituição Federal de 1988,  

 
D E C R E T A:  
 
Art. 1º O Decreto nº 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelos Decretos nºs 1.539, de 18 de 

abril de 2020; 1.616, de 03 de maio de 2020; 1.726, de 15 de maio de 2020; 1.782, de 28 de maio de 2020 e 
1.809, de 02 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 13 de junho de 2020, até a data de 30 de junho de 2020, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

(...)  

§ 1º Os Municípios que compõem o Estado do Amapá, poderão disciplinar por meio de legislação 
própria, medidas para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais 
previstas neste Decreto, respeitando a realidade epidemiológica local e as seguintes 
condicionantes:  

I - número de casos confirmados da evolução da COVID-19, de modo a identificar o intervalo 
epidêmico no período avaliado;  

II - adoção de medidas de vigilância em saúde para identificação de novos casos e rastreamento de 
contatos, bem como, a utilização de testagem e adoção do critério de vínculo clínico-
epidemiológico da doença;  
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III – garantia de atendimento na rede básica de saúde com fornecimento de medicamentos de 
acordo com o protocolo de tratamento precoce estabelecido pelo Comitê Médico e aprovado pela 
Defesa Civil;  

IV - número de leitos disponíveis para tratamento de pacientes da covid-19, conforme relatório 
estatístico disponibilizado diariamente no portal da transparência do Governo do Amapá, no 
endereço http://painel.corona.ap.gov.br/;  

V - Compromisso formal do empreendedor de cumprimento dos protocolos de saúde e higiênico-
sanitário, considerando a legislação da saúde do trabalhador, bem como, a especificidade e 
vulnerabilidade dos estabelecimentos por setor;  

VI - Observância pelo cidadão, das medidas de restrições sociais, protocolos de saúde e higiênico-
sanitário.  

§ 2º O Município, ao decidir acerca das medidas para reabertura gradual, deverá observar os 
protocolos sanitários e normas definidas no anexo deste Decreto.  

§ 3º A manutenção, avanço ou retorno das fases de retomada deverão observar também as 
análises epidemiológicas emitida pela Superintendência de Vigilância em Saúde para cada 
município.  

§ 4º Para fins de elaboração das análises epidemiológicas os municípios deverão manter 
atualizados os registros no Sistema de Informação e-SUSVE do Ministério da Saúde”. 

Art. 2º O Decreto nº 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelos Decretos nºs 1.539, de 18 de 
abril de 2020; 1.616, de 03 de maio de 2020; 1.726, de 15 de maio de 2020; 1.782, de 28 de maio de 2020 e 
1.809, de 02 de junho de 2020, passa a vigorar com o anexo que faz parte deste Decreto.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor no dia 13 de junho de 2020, com vigência até o dia 30 de 
junho de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.189 de 12.06.2020 
 

ANEXO I 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

1. A TRANSIÇÃO PARA O “NOVO NORMAL”  
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 A transição entre as medidas de isolamento social, necessárias para o controle da pandemia, e a 
retomada das atividades econômicas e retorno ao convívio social, deve acontecer de forma gradativa 
e segmentada. 

 O processo de retomada será executado em fases distintas, com duração de 15 (quinze) dias cada, 
com avaliação dos indicadores, critérios e protocolos constantes neste Plano, avanço, manutenção ou 
retorno das fases.  

2. COMPETÊNCIAS  

 Caberá ao Governo do Amapá estabelecer as diretrizes e orientadores para a retomada das 
atividades no Estado.  

 Caberá ao Gestor do Município estabelecer as normas e procedimentos para retomada das atividades 
econômicas, sociais e da gestão, observando os parâmetros estabelecidos neste Plano.  

3. CONDICIONANTES 

I. considerar o número de casos confirmados da evolução da COVID-19, de modo a identificar o 
intervalo epidêmico no período avaliado; 

II.  adoção de medidas de vigilância em saúde para identificação de novos casos e rastreamento de 
contatos, bem como, a utilização de testagem e adoção do critério de vínculo clínico-epidemiológico 
da doença; 

III. garantia de atendimento na rede básica de saúde com fornecimento de medicamentos de acordo 
com o protocolo de tratamento precoce estabelecido pelo Comitê Médico e aprovado pela Defesa 
Civil; 

IV. número de leitos disponíveis para tratamento de pacientes da covid-19, conforme relatório 
estatístico disponibilizado diariamente no portal da transparência do Governo do Amapá, no 
endereço http://painel.corona.ap.gov.br/; 

V. Compromisso formal do empreendedor de cumprimento dos protocolos de saúde e higiênico-
sanitário, considerando a legislação da saúde do trabalhador, bem como, a especificidade e 
vulnerabilidade dos estabelecimentos por setor;  

VI. Observância pelo cidadão, das medidas de restrições sociais, protocolos de saúde e higiênico-
sanitário.  

4. PERMANECEM EM ISOLAMENTO SOCIAL 

 Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

http://painel.corona.ap.gov.br/
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 Crianças com idade de 0 a 12 anos.  

 Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartos revascularizados). 

 Portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada. 

 Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma 
moderada/grave, DPOC). 

 Imunodeprimidos, independente de idade.  

 Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5).  

 Diabéticos e Gestantes, conforme juízo clínico.  

5. RODÍZIO DE VEÍCULOS  

Cabe aos municípios estabelecer, quando necessário, o rodizio de veículos, nas seguintes 
condições:  

 Nos dias do mês de número par, será permitido o trânsito de veículo cujo último número de sua placa 
for par, zero e veículos novos sem registro e licenciamento.  

 Nos dias do mês de número ímpar, será permitido o trânsito de veículo cujo último número de sua 
placa for ímpar.  

 Os dias, horários e tipos de restrições será regulamentado pelo município, considerando as premissas 
deste Plano.  

 Ficam EXCLUÍDOS DA RESTRIÇÃO de circulação os veículos de:  

 De transporte coletivos, devidamente autorizados a operar o serviço;  

 Motocicletas e similares que façam delivery;  

 Táxis, mototáxis;  

 Guinchos, devidamente autorizados a operar o serviço;  

 Aqueles destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente;  
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 Aqueles, próprios ou contratados, desde que devidamente identificados utilizados em serviços 
públicos essenciais, assim considerados, para os fins deste decreto:  

 Defesa civil; Das forças armadas; De fiscalização e operação de transporte de passageiros; Funerários; 
Penitenciários; Assistência social e os conselhos tutelares; Do Poder Judiciário; Utilizados no 
transporte de materiais necessários às campanhas públicas, inclusive as de saúde pública e da defesa 
civil, bem como na prestação de serviços de caráter social; Das empresas públicas de atendimento a 
emergências químicas, devidamente identificados;  

 Aqueles, próprios ou contratados, desde que devidamente identificados, utilizados em obras e 
serviços essenciais, assim definidos para os fins deste decreto:  

 De implantação, instalação e manutenção de redes e equipamentos de infraestrutura urbana, 
atinentes a energia elétrica, iluminação pública, água e esgoto, telecomunicações e dados;  

 De implantação, manutenção e conservação da sinalização viária, bem como de apoio à operação de 
trânsito, quando à serviço de órgão de trânsito;  

 De coleta de lixo, devidamente autorizados a operar o serviço; 

 De obras, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.  

 Dos Correios;  

 De transporte de combustível;  

 De transporte de insumos diretamente ligados às atividades hospitalares;  

 De transporte de sangue e derivados, de órgãos para transplantes e de material para análises clínicas.  

 De transporte de valores, devidamente autorizados pelo Departamento da Polícia Federal;  

 De escolta armada, devidamente autorizada pelo Departamento de Polícia Federal;  

 De reportagem voltada à cobertura jornalística;  

 De transporte de produtos alimentares perecíveis, ou seja, todo alimento alterável ou instável à 
temperatura ambiente, processado ou não, congelado ou supercongelado, ou que necessite estar 
obrigatoriamente em temperaturas estabelecidas por legislação específica;  

 Veículo Urbano de Carga (VUC) e fretamento, como furgão, caminhão de pequeno porte, com 
dimensões e características que sejam adequadas à distribuição de mercadorias e abastecimento no 
meio urbano, com licença de tráfego em vigor, expedidas pela Companhia de Trânsito e Transporte 
de Macapá (CTMac);  
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 Unidades móveis especialmente adaptadas para prestação de serviços médicos;  

 De manutenção e conservação de elevadores, devidamente autorizados para a prestação deste 
serviço;  

 De atendimento a emergências química e ambiental relacionadas ao transporte, devidamente 
credenciados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura 
Urbana.  

 Aqueles próprios ou contratados, empregados em obras e serviços essenciais, assim definidos para os 
fins deste decreto, os de abastecimento de farmácias, atacadistas, supermercados, minibox, 
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, revendedora de água, panificadoras e de artigos médicos, 
odontológicos, ortopédicos e hospitalares;  

 Veículos com isenção decorrente de regime jurídico próprio, assim considerados a serem utilizados 
no trabalho diário:  

 Os pertencentes a médicos;  

 Os pertencentes a Missões Diplomáticas, Delegações Especiais, Repartições Consulares de Carreira e 
de Representações de Organismos Internacionais, devidamente registrados e emplacados conforme 
disposições específicas;  

 Os conduzidos por pessoas com deficiência da qual decorra comprometimento de mobilidade ou por 
quem as transporte;  

 Os conduzidos por pessoa com doença crônica que comprometa sua mobilidade ou que realize 
tratamento continuado debilitante de doença grave, como quimioterapia para tratamento 
oncológico, ou por quem as transporte.  

 Ficam EXCEPCIONADOS DA RESTRIÇÃO de circulação, os veículos pertencentes às pessoas ocupantes 
das funções abaixo descritas:  

 Profissionais da saúde, profissionais de enfermagem, técnicos ou tecnólogos da saúde, médicos 
veterinários, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, patologistas, dentistas, 
cuidadores de idosos, pesquisadores da área da saúde, guarda municipal, segurança, vigilância, 
manutenção e limpeza de estabelecimentos hospitalares, de assistência médica e laboratoriais e 
agentes que executam serviços administrativos;  

 Servidores que exerçam atividades de segurança pública e fiscalização administrativa nas entidades 
vinculadas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, e também na Policial Federal, 
Policial Rodoviário Federal, DETRAN/AP, Guarda Municipal e Agentes Fiscais das Fazendas Federais, 
Estaduais e Municipais, Advogados, Contadores e Contabilistas, Procuradores da República, 
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Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, Procuradores Federais, Estaduais e Municipais, 
Desembargadores, Juízes Federais e Estaduais, oficiais de justiça estaduais e federais;  

 Servidores e contratados do serviço funerário e da assistência social, cabendo ao Serviço Funerário 
Municipal, à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Secretaria de Inclusão e Mobilização Social 
– SIMS, identificar os profissionais;  

 Profissionais de órgãos de impressa, tais como jornal, rádio e televisão, cabendo ao respectivo 
empregador identificar os profissionais ou identificação funcional do respectivo conselho;  

 Profissionais atuantes nos serviços de zeladoria dos cemitérios do município de Macapá, cabendo a 
Secretaria de Zeladoria do Município, identificar os mesmos.  

6. TIPOS DE ATENDIMENTO  

 Atendimento delivery: serviço de entrega em domicílio.  

 Atendimento drive thru: atendimento, pagamento e aquisição de produto ou serviço realizado com o 
cliente dentro do seu veículo para retirar o produto.  

 Atendimento expresso: Retirada de produtos adquiridos previamente, por meio eletrônico ou 
telefone, com hora marcada.  

 Atendimento por agendamento: Atendimento presencial e individual do consumidor, 
exclusivamente com prévia determinação de horário.  

 Atendimento presencial: atendimento aberto ao público.  

7. CRITÉRIOS PARA SEGMENTAÇÃO SETORIAL  

Para segmentação das atividades econômicas por setor, foram aplicados os seguintes critérios:  

 Essencialidade da atividade ou serviço;  

 Risco de contaminação - circulação de pessoas nas unidades, aglomeração no ambiente de trabalho; 

 Relevância econômica - número de funcionários e contribuição para a economia (estímulo para o 
consumo, etc.).  

7. SEGMENTAÇÃO SETORIAL  

GRUPO I: atividades cujo funcionamento estava autorizado e aberto ao público, com restrições 
legais determinada por decreto governamental, com funcionamento nos dias, horários e condições atuais.  
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Agências bancárias, cooperativas de crédito, correspondentes bancários ou estabelecimentos 
congêneres; Açougue, Peixaria e Venda de frios; Atacadistas e Distribuidoras; Bancos; Batedeiras de açaí; 
Borracharia; Cartórios; Chaveiros e carimbos; Clínicas de reabilitação; Clínicas de vacinação humana e 
animal; Clínicas médicas, clínicas de fisioterapia e psicológicas; Clínicas veterinárias; Construção civil; Clínicas 
Odontológicas; Consultório Médico, Clínicas e Laboratórios de Análises; Distribuidora de Água Mineral com 
Indústria; Distribuidora de alimentos, produtos de higiene, saúde e bebidas; Distribuidora e revenda de GLP; 
Empresas de fornecimento de serviços de internet e telefonia; Farmácias, drogarias e manipulação; Feiras 
livres; Funerárias e cemitérios; Hortifrutigranjeiro; Hospitais e hemocentros; Hotel; Lavagem de veículos; 
Lotéricas; Material de higiene pessoal, cosméticos, perfumarias e congêneres; Mini box, mercearias e 
similares; Oficina de manutenção automotiva; Óticas; Panificadoras; Planos de saúde e afins; Postos de 
combustíveis; Serviços de entrega de qualquer natureza; Supermercado e Atacadão; Transportadora; 
Transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal; Transporte com uso de aplicativos; Transporte, 
terminais e depósitos.  

GRUPO II: atividades que poderão operar na primeira etapa da retomada nas modalidades de 
atendimento delivery, drive thru, expresso, agendamento e presencial com restrições e recomendações.  

Atendimento por delivery, drive thru e expresso.  

 Armarinhos, tecidos e aviamentos; Atividade de comercialização de móveis e eletrodomésticos; 
Bijuterias e acessórios; Calçados e acessórios; Comércio de autopeças, acessórios, pneus, baterias e 
afins; Comércio varejista de materiais e equipamentos para escritório; Distribuidora de cimento; 
Informática, eletrônicos e telefonia; Joalherias e afins; Loja de bombons e enfeites; Loja de 
brinquedos; Loja de Perfumarias; Loja de variedades; Lojas de artigos esportivos e afins; Lojas de 
Departamento ou Magazines; Lojas de tintas automotivas e imobiliárias; Lojas de vestuário, 
acessórios e afins e similares; Papelarias e livrarias; Plásticos, descartáveis e afins; Ração Animal e 
insumos agropecuários; Shopping Center – entrega dos produtos na área de estacionamento; 
Atividades agropecuárias; Camelô (empreendedor popular com local fixo); Galerias comerciais e 
Banca de revistas.  

Atendimento por agendamento.  

 Agências de viagens, turismo e afins; Clínicas de estética; Clínicas de podologia; Concessionárias e 
revendas de veículos; Serviços Odontológicos; Empresas de decoração e design; Escritório e 
prestadores de serviços; Escritórios compartilhados (coworking); Escritórios de profissionais liberais 
(arquitetos, administradores, contadores, advogados, engenheiros e representantes); Imobiliárias e 
corretoras; Lavanderia; Locadoras de veículos; Manutenção de aparelho de climatização; 
Manutenção de eletroeletrônicos; Marmoraria e afins; Pet Shop; Revenda, manutenção e limpeza de 
piscinas; Seguradoras; Serviços de publicidade e afins; Vidraçarias e afins; Salão de beleza, barbearias, 
esmalterias, cuidados pessoais e atelier de tatuagem.  

Atendimento presencial.  
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 Bancas de revistas; Floricultura e jardinagem; Centros empresariais; Indústrias (gráficas, estamparias, 
serigrafia, malharia, brindes, alimentos e bebidas) e similares; lojas de material de construção, 
hidráulico e similares, lojas de revenda de pneus; Igrejas, templos religiosos e similares - ocupação 
máxima de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa, incluindo os celebrantes, garantindo o 
afastamento mínimo de 1,5 (um metro e meio), vedada a presença de público superior a 100 (cem) 
pessoas; Lojas de Conveniência; Floricultura e jardinagem.  

GRUPO III: atividades cujo funcionamento estava autorizado com restrições - apenas com 
atendimento delivery, drive thru e expresso fechado ao público, que permanecem funcionando nestas 
condições e modalidade.  

 Bares e similares; Docerias; Lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; Restaurantes de 
qualquer natureza; Sorveterias; Pizzarias; Churrascarias.  

GRUPO IV: atividades cujo funcionamento foi temporariamente suspenso e que permanecem 
nestas condições durante a primeira etapa da retomada.  

 Cinemas, clubes de recreação, buffet, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, centros 
culturais e circos;  

 Reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos;  

 Estádios de futebol, escolinhas de futebol e de natação, arenas, ginásios e quadras poliesportivas 
e/ou qualquer local esportivo que tenham aglomeração de pessoas;  

 Balneários e clubes de lazer e similares;  

 Academias de ginástica, crossfit, pilates, centros de ginástica e demais estabelecimentos de 
condicionamento físico  

 Salões de festas, espaços de recreação e quaisquer outras áreas de convivência similares, ainda que 
em locais privados, como condomínios, associações e congêneres;  

 Agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos;  

 Motel.  

PROTOCOLO PADRÃO E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS  

Os protocolos foram elaborados abrangendo as seguintes premissas:  

 distanciamento social – reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas;  
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 higiene pessoal – promover a cultura de atenção e cumprimento dos procedimentos de higiene e 
limpeza pessoal; 

 sanitização de ambientes – promover a ventilação e sanitização tempestiva e constante do 
ambiente;  

 monitoramento – garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade dos 
casos;  

 comunicação – garantir que os clientes e funcionários conheçam os riscos e os procedimentos 
adotados.  

PROTOCOLO PADRÃO  

 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 do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas.  

 Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a circulação 
do ar.  

 Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos.  

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

 Prover dispensadores com álcool em gel ou álcool líquido a 70% nas entradas dos estabelecimentos 
para uso dos clientes na higienização e de forma intercalada em diferentes áreas do estabelecimento, 
sempre recomendando a necessidade de utilização.  

 Ampliar a frequência da limpeza de piso, corrimão, balcão, maçanetas, superfícies e banheiros com 
álcool a 70% ou solução de água sanitária, bem como, disponibilizar lixeiras com tampa acionada por 
pedal ou outro meio que evite contato manual com sua abertura.  

 Higienizar com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 2% todos os equipamentos utilizados na 
prestação de serviços antes e depois de cada utilização.  

 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 a 70%, 
utilizar hipoclorito a 2% de concentração.  

 Evitar que as pessoas utilizem assentos, cadeiras com encostos e superfícies que possam ser 
transmissoras de vírus e bactérias.  
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 Restringir o número de pessoas na área de atendimento do estabelecimento a 1 (uma) pessoa a cada 
4m² (quatro metros quadrados) de área útil de circulação, sendo considerado pessoa para este 
propósito, tanto clientes quanto funcionários, observando sempre o distanciamento de 2 (dois) 
metros entre os mesmos.  

 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.  

 Fica proibida a experimentação de roupas, calçados, acessórios e afins.  

 Os estabelecimentos comerciais com estacionamento privativo deverão reduzir o número de vagas 
de estacionamento a 50% (cinquenta por cento) da capacidade instalada, com veículos estacionados 
em vagas alternadas.  

 Dispensar o comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas da 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo COVID-19, tais como tosse seca, febre (acima de 
37,8º), insuficiência renal, dificuldade respiratória aguda, dores no corpo, congestionamento nasal 
e/ou inflamação na garganta.  

 Os funcionários com mais de 60 anos, ou pertencente ao grupo de risco, deverão trabalhar no 
sistema de home office ou teletrabalho.  

 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 metro e meio) entre pessoas, 
considerando clientes e funcionários.  

PRESTADORES DE SERVIÇOS  

 Adoção do sistema remoto de trabalho (home office), exceto em caso de absoluta impossibilidade.  

 Proibição de entrada de clientes que não estejam utilizando máscaras de proteção, 
preferencialmente confeccionadas artesanalmente com tecido, durante todo o atendimento, 
protegendo boca e nariz.  

 Atendimento individualizado, mediante prévio agendamento e rigoroso controle de horário, 
informando antecipadamente ao cliente, eventual atraso.  

 Não será permitido o atendimento simultâneo de um cliente por mais de um profissional, a fim de 
manter o distanciamento mínimo necessário.  

 Não serão permitidos o consumo de alimentos ou bebidas pelos clientes e não deverão ser 
disponibilizados jornais, revistas e similares.  
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 Prévio agendamento observando intervalo de, no mínimo, 10 (dez) minutos entre um cliente e outro.  

 Higienização das mãos, das superfícies de toque e da estação de trabalho, sempre quando do início e 
ao final de cada atendimento, preferencialmente com álcool líquido 70% ou água sanitária com 
concentração proporcional de 1 (uma) colher de sopa do produto para 1 (um) litro de água.  

 Disponibilização de álcool em gel 70% aos clientes, em todos os atendimentos, bem como na entrada 
no estabelecimento.  

 Proibição de acompanhante durante quaisquer atendimentos, salvo os casos resguardados por lei.  

 Evitar qualquer tipo de aglomeração, principalmente na sala de espera, respeitando o limite de 
apenas 1 (um) cliente em espera para cada profissional, bem como o limite de acesso simultâneo a 
qualquer espaço, de, no máximo, 1 (uma) pessoa para cada 4 m² (quatro metros quadrados) de área.  

INDÚSTRIA  

 Retorno apenas dos profissionais ligados à atividade principal da empresa.  

 Utilização de termômetro capaz de fazer a leitura instantânea por aproximação, sem contato físico, 
na portaria de entrada do estabelecimento, impedindo o acesso de todo aquele que apresentar 
temperatura maior que 37º C.  

 Adoção do sistema remoto de trabalho (home office), preferencialmente, para os profissionais da 
área administrativa da empresa.  

 Suspensão das viagens de empregados e contratados a quaisquer localidades que representem maior 
risco de infecção pela COVID-19.  

 Utilização obrigatória de máscaras protegendo boca e nariz, durante todo o turno de trabalho, sem 
prejuízo ao uso de EPIs obrigatórios para a função.  

 Garantia do espaçamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, na área de produção, 
ainda que para isso seja necessária a adoção de turnos de trabalho adicionais e alternados.  

 Disponibilização de estações com álcool em gel 70%, em locais de fácil acesso aos contratados.  

 Limpeza e higienização de todas as cadeiras e mesas do refeitório, antes e depois da utilização.  

 Fornecimento de refeição individualizada no refeitório, evitando a formação de filas e aglomerações, 
limitando a utilização simultânea do espaço a 50% de capacidade total.  

 Proibição de utilização de toalhas de qualquer material nas mesas do refeitório, ainda que individuais 
e/ou descartáveis.  
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 Proibição de compartilhamento de pratos, talheres, copos e outros utensílios pessoais similares entre 
os contratados.  

 Em caso de impossibilidade de utilização de álcool em gel, fica o estabelecimento obrigado a 
disponibilizar aos contratados, pia/lavatório com água e sabonete líquido e toalhas descartáveis de 
papel não reciclável.  

SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS DE ESTÉTICAS E OUTRAS ATIVIDADES DE ESTÉTICA  

 O atendimento deverá ser individualizado e previamente agendado, espera por parte de cliente que 
não esteja em atendimento nos locais.  

 É obrigatório o uso de máscaras, pelo profissional e pelo cliente, e sendo necessário em decorrência 
do serviço a ser executado, ser retirada pelo cliente pelo tempo necessário ao serviço.  

 Higienização de todos os instrumentos e equipamentos utilizados a cada atendimento, com 
preparações alcoólicas (gel ou solução com concentração de 70%).  

 Não será permitido o atendimento simultâneo de um cliente por mais de um profissional, a fim de 
manter o distanciamento mínimo necessário.  

 Não serão permitidos o consumo de alimentos ou bebidas pelos clientes e não deverão ser 
disponibilizados jornais, revistas e similares. 

SHOPPING CENTERS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS  

 Os shoppings centers, centros comerciais e galerias devem adotar métodos de operação para 
atendimento por retirada (expresso) e delivery.  

 Exigir, para ingresso às dependências do shopping, a utilização de máscara facial protegendo boca e 
nariz pelos funcionários, lojistas, colaboradores e clientes, que deverá ser usada em tempo integral, 
protegendo boca e nariz.  

 Implementar fluxos de movimentação de sentido único nas entradas e saídas dos estabelecimentos, 
definindo portões exclusivos para entrada e saída, respeitando o distanciamento mínimo entre 
pessoas;  

 Aferir a temperatura de funcionários, colaboradores, clientes e lojistas, no acesso ao shopping, 
galerias e centros comerciais, com uso de termômetro digital infravermelho. Caso a temperatura 
aferida seja igual ou superior a 37º C, estará impedida a entrada e deverá ser dada orientação sobre 
o acompanhamento dos sintomas e busca de atendimento em um serviço de saúde para investigação 
diagnóstica;  
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 Assegurar o respeito de distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) nas filas sinalizando no 
chão a posição a ser ocupada por cada pessoa;  

 Reduzir o número de vagas de estacionamento a 50% da capacidade instalada, realizando sistema de 
vagas alternadas;  

 Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados em locais visíveis, que contenham 
orientações mínimas, recomendando a utilização apenas para pessoas com deficiência, gestantes, 
com criança de colo ou outras limitações para deslocamento.  

 Fica vedada a realização de atividades promocionais que possam causar aglomerações.  

 Proibir oferta de produtos para degustação;  

 Adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para reduzir 
fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores;  

 Orientar funcionários, colaboradores e usuários acerca da necessidade de higienização periódica das 
mãos, etiqueta respiratória e distanciamento mínimo;  

 Realizar busca ativa, diária, em todos os turnos de trabalho, em colaboradores e funcionários com 
sintomas de síndrome gripal.  

 Afixar em local visível ao público e aos colaboradores e funcionários cartazes informativos com 
orientações sobre a necessidade de higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento entre as 
pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes no mínimo quatro vezes ao dia.  

 Ajustar, em sendo possível, a mensagem eletrônica das cancelas de entrada de estacionamento do 
shopping sobre a importância da prevenção ao contágio pela covid-19.  

 Higienizar periodicamente, durante o período de funcionamento, sempre no início das atividades, as 
superfícies de toque, com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar;  

 Disponibilizar em todas as portas de acesso e saída do shopping e em locais estratégicos e de fácil 
acesso (corredores, elevadores, mesas, entre outros) nos estabelecimentos, álcool gel 70% e/ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar para higienização das mãos tanto pelos 
funcionários, lojistas, colaboradores e clientes, bem como colocar tapetes sanitizantes.  

 Dispor de kit completo nos banheiros (álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes 
de efeito similar, sabonete líquido, toalhas de papel não reciclado e lixeira com tampa com 
dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de 
dispositivo).  
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 Manter as portas dos sanitários prioritariamente abertas para beneficiar a ventilação e reforçar a 
limpeza nas maçanetas e puxadores;  

 Manter abertas as janelas, aberturas e portas de acesso ao shopping, incluindo os locais de 
alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso, contribuindo para a renovação de ar.  

 Desativar todos os bebedouros.  

 Proibir a prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados, entre outros.  

 Todos os produtos adquiridos pelos clientes, quando possível, devem ser higienizados previamente à 
entrega ao consumidor.  

 As máquinas para pagamento com cartão devem estar envoltas em papel filme e devem ser 
higienizadas com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após 
cada uso e, sempre que possível, priorizar pagamentos por aplicativos de aproximação.  

ACADEMIAS DE GINÁSTICA, CROSSFIT, PILATES E SIMILARES  

 Estabelecer e afixar em local visível o número máximo de participantes por turma, que será calculado 
através da divisão da área total em m² (metro quadrado) destinadas aos aparelhos por 4m² (taxa de 
ocupação), incluindo funcionários e clientes.  

 Minimizando o fluxo clientes através do agendamento prévio de atendimento organizado “turmas” 
com horário específico, não superior a uma hora de atividade.  

 Reservar, o tempo mínimo de 30 minutos entre os horários de cada turma para higienização dos 
equipamentos e mobiliário.  

 Não será permitido no interior do ambiente a presença de acompanhantes, nem a presença de 
clientes pertencente a outras turmas.  

 Comunicar aos clientes que as toalhas, luvas e recipientes para água, trazidos pelo cliente são para 
uso próprio pessoal, não sendo permitido o compartilhamento.  

 Disponibilizar kits de limpeza (toalhas descartáveis produtos específicos de higienização) em pontos 
estratégicos, para higienização das áreas de contato e equipamentos de treino (colchonetes, halteres, 
máquinas e outros).  

 Reforçar a higienização dos equipamentos e instrumentos de trabalho.  
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3. ATOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS 

3.1. PORTARIA CONJUNTA Nº 003/2020 – PGE, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Procuradoria Geral do 
Estado.  

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO e o PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das 
suas atribuições que lhe conferem, respectivamente, o art. 7°, incisos I, II e XXXII e o art. 11, inciso XII, todos 
da Lei Complementar n.° 089, de 01 de julho de 2015, e,  

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, o qual dispõe que o 
mundo vive uma pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública, proferido pelo Ministério da 
Saúde por meio da Portaria n° 188 de 03 de fevereiro de 2020, em decorrência do novo Etiológico 
denominado Coronavirus (COVID-19);  

CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 1377 de 17 de março de 2020 do Governo do Estado do 
Amapá, o qual informa que o novo Coronavirus (COVID-19) é altamente patogênico, e responsável por 
causar síndrome respiratória em humanos, eventualmente levando a infecções graves em grupo de risco, 
que o aspecto clínico da infecção não está descrito completamente, que não se sabe o padrão de letalidade, 
mortalidade, infectividade e transmissibilidade do aludido vírus e, ainda, estabelece os procedimentos e 
regras a serem adotados para fins de prevenção da doença no âmbito estatal;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 1351/2020 de 13 de março de 2020 do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, o qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus 
(COVID-19) no âmbito do TJAP.  

RESOLVEM,  

Art. 1°. Durante o período em que perdurar a situação de emergência afeta ao Novo Coronavirus 
(COVID-19), serão diretrizes a serem adotadas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado: 

I- fixação do número mínimo e máximo de servidores em serviço no órgão e respectivas setoriais; 

II – interrupção ou limitação de atendimento a determinadas atividades;  

III – delimitação de atividades nas quais o atendimento ao público externo não sofrerá interrupção;  

IV – redução de horário de funcionamento de setoriais ou unidades administrativas;  

V – autorização para que servidores possam realizar trabalho em sua residência.  
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§1. Casa Procurador-Chefe e os responsáveis pelo Gabinete, DMTI e DAF deverão adotar as 
medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo, devendo comunicar ao Gabinete as 
providências adotadas.  

§2. Em atendimento ao contido no caput deste artigo, a redução de pessoal em expediente no 
órgão deverá compreender, conforme necessidade, autorização para que servidores realizem atividades em 
sua residência, podendo, para tanto, autorizar os destinatários da medida façam carga física de processos 
administrativos.  

§3. O disposto neste artigo e nos demais termos desta portaria não implicam rompimento do 
vínculo obrigacional dos atingidos pelas medidas oras instituídas, cabendo aos Procuradores do Estado e 
demais servidores, manterem atualizados os dados de endereço e telefone que permitam localizá-los diante 
de emergência e bem assim, estão obrigados, igualmente, conforme caso, atender às convocações a si 
destinadas. 

Art. 2°. Durante o tempo em que perdurar o estado de emergência afeta ao Novo Coronavirus 
(COVID-19), o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 
12h00, nos dias normais de expediente.  

Art. 3°. Aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que tenham regressado, nos últimos 
cinco dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países ou regiões nacionais em 
que há transmissão comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da 
Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, 
deverão ser aplicadas as seguintes medidas:  

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão ser 
afastados do local de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de quatorze dias ou 
conforme determinação médica; e  

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão 
desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias, a contar 
do retorno ao Estado, às funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou 
do emprego, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da 
repartição pública.  

§1. A efetividade do servidor ou do empregado público a que tenha a que tenha sido aplicado o 
regime de trabalho de que trata o inciso II do “caput” deste artigo dependerá do cumprimento das metas e 
dos níveis de produtividade estabelecidos pela chefia imediata, com a chancela do Secretário da Pasta ou 
dirigente máximo da entidade.  

§2. Os Procuradores do Estado que apresentarem sintomas de contaminação deverão apresentar 
comprovação, por meio eletrônico, ao Gabinete do Procurador-Geral do Estado e, no caso dos demais 
colaboradores a comunicação deverá ser feita ao respectivo chefe imediato;  
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§3. Sempre que possível e a observada a natureza da atividade, o afastamento de Procuradores e 
servidores dar-se-á sob o regime de teletrabalho, por meio de uso de tecnologia de informação e de 
comunicações possíveis.  

Art. 4°. Os servidores que possuam mais de 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, portadores de 
doenças crônicas, diabetes, imunodeprimidos, ou que apresentem qualquer quadro de saúde definido pelo 
Ministério da Saúde como grupo de risco para os fins deste Decreto, poderão laborar através do sistema de 
teletrabalho, desde que haja compatibilidade para tanto ou deverão ser readequados para que o 
desempenho de suas funções sejam realizadas com o menor contato possível com o público, conforme 
deliberação da Chefia imediata ou do Procurador-Geral do Estado.  

Art. 5°. Ficam suspensas enquanto perdurar a situação de emergência: 

I – as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos que impliquem a 
aglomeração de pessoas, durante o período de vigência da presente Portaria; 

II – a participação de Procuradores do Estado e demais colaboradores em eventos ou em viagens 
internacionais ou interestaduais à serviço. 

III – o registro de frequência de servidores públicos por meio de coletor biométrico (leitor de 
impressões digitais); 

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o “caput” deste artigo deverão ser 
avaliados e autorizados pelo Gabinete do Procurador-Geral do Estado.  

Art. 6°. Sempre que possível, as reuniões administrativas serão preferencialmente não presenciais 
(virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis.  

Art. 7°. Para os fins desta Portaria, considera-se:  

I – sintomas respiratórios: tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia e prostração, dificuldade 
para respirar e batimento das asas nasais.  

II – caso suspeito: aquele que estiver sob tratamento médico em procedimento de investigação 
para confirmação ou não da infecção do COVID-19.  

III – contato próximo: está a aproximadamente 2 (dois) metros de distância de um paciente com 
suspeita de infecção por COVID-19, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período 
prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual. 

Art. 8°. Os Procuradores do Estado e demais colaboradores que descumprirem as determinações 
dispostas nesta Portaria estarão sujeitos  às sanções previstas em seu respectivo regime jurídico.  

Parágrafo único. No caso de Procuradores do Estado e demais colaboradores que tenham sido 
afastados administrativamente, em razão do disposto no art. 3° desta Portaria, e que descumprirem as 
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restrições previstas neste regulamento durante o afastamento, serão computadas como faltas injustificadas 
os dias de ausência, além de outras sanções cabíveis.  

 Art. 9°. As determinações impostas pela presente Portaria serão temporárias e durarão até a 
expressa revogação das mesmas ou até ulterior alteração de seus termos, mediante alterações.    

Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.  

Gabinete do Procurador-Geral do Estado.  

Macapá-AP, 17 de março de 2020.  

 
NARSON DE SÁ GALENO  
Procurador-Geral do Estado 
 
ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS 
Procurador do Estado Corregedor 
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3.2. PORTARIA CONJUNTA Nº 004/2020 – PGE, DE 22 DE MARÇO DE 2020. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO e o PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das 
suas atribuições que lhe conferem, respectivamente, o art. 7°, incisos I, II e XXXII e o art. 11, inciso XII, todos 
da Lei Complementar n.° 089, de 01 de julho de 2015, e,  

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, o qual atribui à 
classificação da patologia Coronavirus (COVID-19), como pandemia; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 1.377 de 17 de março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, o 
qual informa que o novo Coronavirus (COVID-19) é altamente patogênico e responsável por causar síndrome 
respiratória em humanos, eventualmente levando a infecções graves em grupos de risco, estabelecendo os 
procedimentos e regras a serem adotados para fins de prevenção da doença no âmbito estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 1.414 de 19 de março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, 
que dispõe sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de 
transmissão do novo Coronavirus (COVID-19) e adota outras providências;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ que estabelece ao âmbito do Poder Judiciário, regime de plantão extraordinário, para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial;  

   CONSIDERANDO ainda, o Ato Conjunto n° 535 de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, que visa adequar o fluxo de trabalho e a prestação jurisdicional e administrativa, 
principalmente nos casos reputados urgentes:  

RESOLVEM:  

Art. 1°. Estabelecer no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Amapá o Regime de Plantão 
Extraordinário no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar de 20 de março de 2020, no sentido uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar n° 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do Coronavírus 
(COVID-19).   

Art. 2° O Plantão Extraordinário será executado em idêntico horário ao do expediente regular do 
órgão, importando em suspensão do trabalho presencial de procuradores, servidores e demais 
colaboradores da Procuradoria Geral do Estado do Amapá que executarão suas atividades, prioritariamente, 
através de trabalho remoto (teletrabalho), durante o período de vigência da presente Portaria, assegurada a 
manutenção dos serviços, essenciais em cada setorial. 

§1. As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se:  
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I – A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  

II – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  

III – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

IV – Outras atividades de urgência definidas pelo Poder Executivo Estadual. 

 

§2°. As chefias das setoriais dos serviços e atividades essenciais descritas no parágrafo anterior 
deverão organizar a metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em regime de trabalho remoto 
(teletrabalho) , sendo dispensados servidores em regime de trabalho presencial, salvo exceções justificadas 
e autorizadas pelo Gabinete do Procurador Geral do Estado.     

§3°. Os processos administrativos deverão ser encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a 
forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC, assim como todos os demais atos administrativos, e, 
acessoriamente, via e-mail, para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistema E-PGE.  

§4°. Os processos judiciais serão recebidos e distribuídos virtualmente, observando-se as matérias 
e procedimentos elencados na Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, bem como Ato Conjunto n° 535 de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
até mesmo de outros tribunais de atuação da Procuradoria Geral do Estado.  

§5°. Malgrado suspensão das atividades presenciais, e estabelecimento Regime de Plantão 
Extraordinário, as Chefias das Setoriais devem organizar escala de sobreaviso a ser encaminhada ao 
Gabinete da Procuradoria Geral do Estado e a Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado por meio 
eletrônico até o dia 23 de março de 2020.  

§6°. Durante o tempo em que perdurar o Regime de Plantão Extraordinário afeta ao Novo 
Coronavírus (COVID-19), o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será 
das 08h00 às 12h00, nos dias de expediente que houver necessidade por serviços essenciais ou convocação 
de escala de sobreaviso. 

Art. 3°. Ficam suspensos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria Geral do 
Estado do Amapá, devendo este proceder apenas na forma virtual, considerando o prazo do presente 
instrumento normativo. 

§1°. Os chefes e/ou Coordenadores das Setoriais que trabalham com atendimento ao público 
externo deverão informar ao Coordenador da Divisão de Modernização e Tecnologia da Informação – DMTI 
os números telefônicos e endereços eletrônicos para contato, devendo este disponibilizar no sítio eletrônico 
da PGE/AP, efetivando o atendimento virtual.  
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I. O Coordenador da DMTI desempenhará suas funções nas dependências da Procuradoria Geral, 
em razão da necessidade manter o monitoramento dos sistemas de tecnologia (PRODOC, SIG-DOCS, E-PGE, 
PGENET, SITE), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que estarão em 
regime de trabalho remoto.  

II. O Coordenador da DMTI irá designar os técnicos que ficarão responsáveis por atender as 
necessidades dos Procuradores do Estado e demais colaboradores, devendo posteriormente comunicar ao 
gabinete as informações correlatas; 

III. O Coordenador da DMTI irá atender de forma individual os Procuradores do Estado e demais 
colaboradores nas dependências da Procuradoria, que ficarão em regime de trabalho remoto, a fim de 
prestar treinamento/auxílio quanto ao manuseio das ferramentas virtuais de comunicação pelo Órgão.  

IV. O atendimento que se refere o inciso III deste artigo ocorrerão apenas nos dias 24 e 25 de 
março de 2020, devendo os participantes utilizarem equipamentos de segurança (máscaras, luvas). 

§2°. A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC, tanto para comunicação interna 
quanto para a externa. 

§3°. Apenas haverá atendimento presencial em caso de extrema urgência, que se mostre 
absolutamente imprescindível a realização do mesmo, sendo necessário requerimento prévio, o qual será 
apreciado e decidido pelo Gabinete da Procuradoria Geral do Estado.  

§4°. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação com 
nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ao) responsável(s) por receber/tramitar os processos 
administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente.  

Art. 4°. A Divisão Administrativa e Financeira – DAF da PGE/AP, adotará providências visando a 
adequada limpeza dos banheiros, corrimãos, maçanetas e elevado, além de providenciar a aquisição e 
instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso as setoriais.       

Art. 5°. Os procuradores do estado, servidores do órgão e demais colaboradores que chegaram de 
locais ou países com circulação viral sustentada e apresentam febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldades para respirar e batimentos nasais) passa a ser 
considerado um caso suspeito, e, dentro de 14 (Quatorze) dias do retorno, deverão permanecer em 
domicílio, devendo informar ao Gabinete da Procuradoria Geral do Estado sua condição, conforme alude a 
Portaria Conjunta n° 003/2020.  

Art. 6°. Deverão ser excluídos da escala presencial e sobreaviso todos os Procuradores do Estado, 
servidores do órgão e demais colaboradores identificados como de grupo de risco, que compreende idosos, 
pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que 
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção 
para diabetes, tuberculose, doenças reais, HIV e coinfecções.  
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Art. 7°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 
15(Quinze) dias, a contar de 20 de março de 2020, podendo ser prorrogável, enquanto subsistir a situação de 
excepcionalidade que levou sua edição.    

  
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.  

Gabinete do Procurador-Geral do Estado.  

Macapá-AP, 22 de março de 2020.  

 
NARSON DE SÁ GALENO  
Procurador-Geral do Estado 
 
ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS 
Procurador do Estado Corregedor 
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3.3. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2020 – CG/PGE  

 

Estabelece medidas preventivas afetas ao trabalho remoto e outras 
envolvendo as situações afetas ao Novo Coronavírus e à enfermidade 
COVID-19; dispõem a respeito da emissão temporária de parecer 
referencial, visando prevenir movimentação de processos; dispõem 
quanto à conjuntura jurídica advinda ou resultante do estado de 
calamidade pública declarado através do Decreto nº 1413 de 19 de 
março de 2020, e dá outras providências.  

 

O PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, 
caput e inciso XVII da Lei Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015;  

 

CONSIDERANDO que, através do Decreto nº 1413 de 19 de março de 2020, o Senhor Governador 
do Estado decretou estado de calamidade pública em âmbito do Estado do Amapá;  

 

CONSIDERANDO as disposições atinentes ao Decreto nº 1414 , de 19 de março de 2020, que 
tratou da situação emergencial envolvendo o Novo Coronavírus e a pandemia demoniada COVID-19, e que 
no art. 8° deste Decreto o Chefe do Poder Executivo determina que, dentre as medidas preventivas à COVID-
19, sejam adotadas atinentes à adoção do sistema de trabalho remoto;   

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta n° 04/2020-PGE, de 22 de março de 2020, que 
estabelece recomendações a respeito de medidas de proteção a serem adotadas em âmbito interno e 
quanto aos trabalhos prestados pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá;  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9° da Resolução n° 04/2018-CONSUP, que, ao discorrer a 
respeito das manifestações próprias à Procuradoria-Geral do Estado, estabelece rol de institutos, dentre os 
quais, o parecer e a nota técnica;   

 

CONSIDERANDO que, nas hipóteses em que haja manifestação anterior da Procuradoria-Geral do 
Estado; nos casos de pequena complexidade ou quando o parecer não for obrigatório, visualiza-se a 
possibilidade de que tal manifestação seja substituida pela Nota Técnica;  

 

CONSIDERANDO que, havendo possibilidade, é corrente o uso do “parecer condicionado”, medida 
na qual se exara manifestação prévia aprovativa sobre determinado processo, dispensando-se, assim, 
retorno dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, desde que , na hipótese, sejam atendidos os preceitos 
edificados ou tidos como pré-requisitos;  
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CONSIDERANDO que nalguns órgãos de assessoramento já é assente a utilização do instituto 
chamado “parecer referencial”, a exemplo do contido na Orientação Normativa nº 55/2014 da Advocacia-
Geral da União e na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, intrumentos que, por sua própria 
natureza , se contrapõem à elaboração de manifestação meramente conformativa , ou seja, que se resuma à 
mera e pura confrontação de fatos com planilhas previamente elaboradas;   

 

CONSIDERANDO a necessidade premente de se prevenir movimentações de pessoal, e bem assim 
restringir, tanto que possível, as movimentações de processos e procedimentos administrativos, 
principalmente, sabendo-se que na Procuradoria-Geral do Estado e, de modo geral, no Estado do Amapá, 
existem ainda dezenas, quiçá, centenas, de processos que tramitam sob a forma física, passando, assim, em 
várias mãos, tornando-se propenso a se constituir vetor de transmissão do Novo Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO o contido no Despacho n° 44/2020-CG/PGE, datado de 25 de março de 2020,  

 

RESOLVE EXPEDIR A SEGUINTE INSTRUÇÃO NORMATIVA:  

 

Art. 1°. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública afeta à pandemia COVID-19, tal como 
prevista no Decreto n° 1413 de 19 de março de 2020, na emissão de pareceres e demais manifestações de 
natureza administrativa, os Procuradores do Estado, tanto que se torne fática e juridicamente possível, 
deverão adotar e sugerir a adoção de procedimentos que permitam reduzir ao máximo a movimentação de 
processos, como:  

 

I -   utilização de pareceres de natureza referencial, estipulando-se hipóteses nas quais, havendo 
subsunção do conjunto fático ao contexto jurídico apresentado, estejam dispensados o envio de cada ato ou 
processo para exame da Procuradoria-Geral do Estado;  

 

II – a adoção da Nota Técnica em substituição ao parecer, quando cabível tal procedimento.   

 

Art. 2°. Ao fazer a recomendação ou a elaboração do parecer que sirva como referência, o 
Procurador deverá evidenciar a necessidade de que o gestor ou o destinatário do parecer declare de modo 
objetivo que a situação examinada está abrangida pelo contido no parecer referencial.  

 

Art. 3°. Para o disposto nesta instrução normativa, se observará os preceitos a seguir:  

 

I – processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial: entende-se como aqueles 
que, exarada a primeira manifestação, a mesma examina todas as questões jurídicas que envolvam matérias 
idênticas e recorrentes, cabendo à área técnica ou técnico-jurídica no orgão de origem atestar, de forma 
expressa, que o caso concreto se amolda aos termos do pronunciamento que serviu de referência.  
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II – para a aplicação da manifestação jurídica referencial deverão ser observados:  

 

a) A atividade jurídica exercida posterior à emissão do parecer referencial deverá se restringir à 
verificação do atendimento das exigências legais a partir da conferência ou simples 
interpretação de documentos constantes nos autos e, ainda, subsumir-se a qualquer das 
hipóteses contidas nas alíneas b, c ou d.  

 

b) Situação fática ou jurídica inserida no contexto de compras, prestação de serviços ou 
contratação de obras atinentes ao combate da pandemia COVID-19; 

 

c) Outras situações afetas a compras, prestação de serviços ou contratação de obras que, 
malgrado não inseridas no contexto afeto à alínea b, requeiram semelhante procedimento ao 
contido nesta instrução normativs, como, as afetas à saúde e prorrogação de contratos.  

 

d) Situação contida no âmbito do Sistema de Tratamento Fora do Domicílio ou afeta à saúde 
pública, e as medidas protetivas concernentes à infância e adolescência e aos idosos. 

 

III – vedação de utilização dos termos desta isntrução nos casos que envolvam direitos 
remuneratórios ou afetos à carreira, de servidores públicoscivis ou de militares.  

 

Art. 4°. A fim de verificar a conformação do contexto fático ao traçado no modelo referencial, 
poderão ser utilizados mais de um parecer referencial, ou, ainda, pareceres normativos ou súmulas 
administrativas existentes no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado.  

 

Art. 5°. Esta instrução normativa permanecerá em vigor até que seja revogada tácita ou 
expressamente, devendo operar-se a revogação de pleno direito, independentemente de declaração 
expressa, quando cessar a situação afeta á COVID-19, quando for revogado o Decreto n° 1413 de 19 de 
março de 2020,e, ainda, quando o assunto ora tratado for disciplinado pelo Senhor Procurador-Geral do 
Estado, Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado ou por outra autoridade competente para tanto. 

 
Publique-se.  

Macapá/AP, 25 de março de 2020.  

 

ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS 

Procurador de Estado Corregedor  

Mat. 952222 
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3.4. PORTARIA Nº 133/2020-PGE 
 

 
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 

pelo art. 7º, incisos I, II, III e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de julho de 2015, e: 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1495 de 02 de abril de 2020 que altera do Decreto 

estadual nº 1.377 de 17 de março de 2020, que passa a vigorar acrescido do Art. 11-A que estabelece que os 
processos licitatórios que estejam em curso em ambiente virtual na Central de Licitações e Contratos –
CLC/PG, deverão manter sua tramitação normalmente;  

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1496 de 03 de abril de 2020, do Governo do Estado do 

Amapá, que dispõe sobre medidas tributárias emergenciais relativas à atenuação dos efeitos econômicos 
decorrentes da pandemia do novo Coronavirus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a revogação dos Decretos nº 1414 e nº 1415/2020, e a edição do Decreto nº 

1497 de 03 de abril de 2020 do Governo do Estado do Amapá, que dispõe sobre novas medidas de restrição 
de aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do Novo Coronavírus 
(COVID-19), institui o Comitê de Decisões Estratégicas e adota outras providências.   

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ que estabelece ao âmbito do Poder Judiciário, regime de plantão extraordinário, para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial; 

 
CONSIDERANDO ainda, o Ato Conjunto nº 536 de 20 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amapá, que visa adequar o fluxo de trabalho e a prestação jurisdicional e administrativa, 
principalmente nos casos reputados urgentes:  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria 

Geral do Estado do Amapá, a contar de 04 de abril de 2020, no sentido de uniformizar o funcionamento dos 
serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 
89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

  
Art. 2º. O Plantão Extraordinário será executado em idêntico horário ao do expediente regular do 

órgão, importando em suspensão do trabalho presencial de procuradores, servidores e demais 
colaboradores da Procuradoria Geral do Estado do Amapá que executarão suas atividades, prioritariamente, 
através de trabalho remoto (teletrabalho), durante o período de vigência da presente Portaria, assegurada a 
manutenção dos serviços, essenciais em cada setorial. 
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§1º. As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
 
I - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações jurídicas (atividade fim); 

 

II - A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 

 

 

III - A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia da 

informação e saúde; e 

 

IV - Outras atividades de urgência definidas pelo Poder Executivo Estadual. 

§2º. São deveres de todos os servidores da Procuradoria Geral do Estado enquanto perdurar o 
regime de plantão extraordinário: 

 
 I - Manter telefones de contato atualizados e ativos; 

 II - Consultar diariamente o e-mail institucional da setorial e individual; 

III - Manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na gravação 

em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham tomar ciência pessoas não autorizadas, 

 
§3º As chefias das setoriais dos serviços e atividades essenciais descritas no parágrafo anterior 

deverão organizar a metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em regime trabalho remoto 
(teletrabalho), sendo dispensado servidores em regime de trabalho presencial, salvo exceções justificadas e 
autorizadas pelo Gabinete da Procuradoria Geral do Estado. 

 
§4º. Os processos administrativos deverão ser encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a 

forma virtual e/ou digitalizados, utilizando-se o Sistema PRODOC, assim como todos os demais atos 
administrativos, e, acessoriamente, via e-mail plantao@pge.ap.gov.br, para posterior distribuição aos 
gabinetes dos procuradores via Sistema E-PGE. Os processos licitatórios deverão tramitar pelo SIGA – 
módulo compras. 

 
§5º. Os processos judiciais serão recebidos e distribuídos virtualmente, observando-se as matérias 

e procedimentos elencados na Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, bem como Ato Conjunto nº 536 de 20 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
sem prejuízos de outros que por ventura venham a ser publicados, até mesmo de outros tribunais de 
atuação da Procuradoria Geral do Estado. 
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§6º. Malgrado suspensão das atividades presenciais, e estabelecimento Regime de Plantão 

Extraordinário, as Chefias das Setoriais devem organizar escala de sobreaviso a ser encaminhada ao 
Gabinete da Procuradoria Geral do Estado e a Corregedoria do Procuradoria Geral do Estado por meio 
eletrônico até o dia 06 de abril de 2020. 

 
§7º. Durante o tempo em que perdurar o Regime de Plantão Extraordinário afeta ao Novo 

Coronavírus (COVID-19), o horário de atendimento ao público externo na Procuradora Geral do Estado será 
das 08h00 às 13h00, nos dias de expediente que houver necessidade por serviços essenciais ou convocação 
de escala de sobreaviso. 

 
Art. 3º. Ficam suspensos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria Geral do 

Estado do Amapá, devendo este proceder apenas na forma virtual, considerando o prazo do presente 
instrumento normativo. 

 
§1º. Os Chefes e/ou Coordenadores das Setoriais que trabalham com atendimento ao público 

externo deverão informar ao Coordenador da Divisão de Modernização e Tecnologia da Informação – DMTI 
os números telefônicos e endereços eletrônicos para contato, devendo este disponibilizar no sitio eletrônico 
da PGE/AP, efetivando o atendimento virtual. 

 
I - o Coordenador da DMTI desempenhará suas funções nas dependências da Procuradoria Geral, 

em razão da necessidade manter o monitoramento dos sistemas de tecnologia (PRODOC, SIG-DOCS, E-PGE, 

PGENET, SITE), bem como ao auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que estarão em 

regime de trabalho remoto. O acesso ao SIGRH será exclusivo aos Procuradores do Estado e à Chefe do 

Núcleo de Pessoal da PGE/AP. 

 

II – o Coordenador da DMTI irá designar os técnicos que ficarão responsáveis por atender as 

necessidades dos Procuradores do Estado e demais colaboradores, devendo posteriormente comunicar ao 

gabinete as informações correlatas;  

 

III - o Coordenador da DMTI irá atender de forma individual os Procuradores do Estado e demais 

colaboradores nas dependências da Procuradoria, que ficarão em regime de trabalho remoto, a fim de 

prestar treinamento/auxilio quanto ao manuseio das ferramentas virtuais de comunicação disponíveis pelo 

Órgão. 

§2º. A comunicação dar-se-á, também, via Sistema PRODOC, tanto para comunicação interna 
quanto para a externa. 
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§3º. Apenas haverá atendimento presencial em caso de extrema urgência, que se mostre 
absolutamente imprescindível a realização do mesmo, sendo necessário requerimento prévio, o qual será 
apreciado e decidido pelo Gabinete da Procuradoria Geral do Estado e/ou em caso de extrema necessidade 
de deslocamento ao prédio da PGE/AP, o Gabinete do Procurador-Geral poderá convocar o coordenador das 
setoriais, observando a adoção do uso de equipamentos de proteção ao Covid-19. 

 
§4º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação com 

nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará (ao) responsável (s) por receber/tramitar os processos 
administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

 
Art. 4º. A Divisão Administrativa e Financeira - DAF da PGE/AP, adotará providências visando a 

adequada limpeza dos banheiros, corrimãos, maçanetas e elevador, além de providenciar a aquisição e 
instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso as setoriais.  

 
Art. 5º. Os procuradores do estado, servidores do órgão e demais colaboradores que chegaram de 

locais ou países com circulação viral sustentada e apresentam febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldades para respirar e batimentos nasais) passa a ser 
considerado um caso suspeito, e, dentro de 14(Quatorze) dias do retorno, deverão permanecer em 
domicilio, devendo informar ao Gabinete da Procuradoria Geral do Estado sua condição. 

 
Art. 6º. Deverão ser excluídos da escala presencial e sobreaviso todos os  procuradores do estado, 

servidores do órgão e demais colaboradores identificados como de grupo de risco, que compreende idosos, 
pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que 
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção 
para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 

 
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a contar de 04 de abril de 2020, podendo ser prorrogável, enquanto subsistir a situação de 
excepcionalidade que levou a sua edição. 
 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procurador-Geral do Estado. 

Macapá – AP, 04 de abril de 2020.  

 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado 
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3.5. PORTARIA Nº 138/2020-PGE 

 

Altera a Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020, aos termos 
do Decreto Governamental nº 1539 de 18 de abril de 2020, publicado 
no D.O.E nº 7.147, de 18.04.2020, conforme descrição que se segue. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos XI e XIII, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“art. 1º. Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria 

Geral do Estado do Amapá, a contar de 19 de abril de 2020, no sentido de uniformizar o 

funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas 

pela Lei Complementar nº 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 

pandemia do Coronavírus (COVID-19).” 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 19 de abril de 2020. 

 
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 18 de abril de 2020. 

 

NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.6. PORTARIA Nº 140/2020-PGE 
 

Altera a Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020, alterada 
pela Portaria 138/2020-PGE de 18 de abril de 2020, nos termos do 
Decreto Governamental nº 1616 de 03 de maio de 2020, conforme 
descrição que se segue. 

 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos XI e XIII, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 138/2020-PGE de 18 de abril de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 1º. Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, a contar de 04 de maio de 2020, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas 
pela Lei Complementar nº 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
 
[...]” 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data do dia 04 de maio de 2020. 
 
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 02 de maio de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.7. PORTARIANº145/2020-PGE 
 

Altera a Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020, alterada 
pelas Portarias 138/2020-PGE de 18 de abril de 2020 e 140/2020-PGE 
de 02 de maio de 2020aos termos do Decreto Governamental nº 1726 
de 15 de maio de 2020, conforme descrição que se segue. 

 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos XI e XIII, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 1º.Prorrogar por mais 10 (dez) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria Geral 
do Estado do Amapá, a contar de 19 de maio de 2020, no sentido de uniformizar o funcionamento 
dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 
[...]” 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data do dia19 de maio de 2020. 
  
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 22 de maio de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.8. PORTARIA Nº 156/2020-PGE 
 

Altera a Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020, alterada 
pelas Portarias 138/2020-PGE de 18 de abril de 2020, 140/2020-PGE de 
02 de maio de 2020 e 145/2020-PGE de 19 de maio de 2020aos termos 
do Decreto Governamental nº 1782 de 28 de maio de 2020, conforme 
descrição que se segue. 

 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos XI e XIII, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015,  

RESOLVE: 

Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 1º.Prorrogar por mais 05 (cinco) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, a contar de 29 de maio de 2020, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas 
pela Lei Complementar nº 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

[...]” 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 
da data de 29 de maio de 2020. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 29 de maio de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.9. PORTARIA Nº 173/2020–PGE 
 

Altera a Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020, alterada 
pelas Portarias 138/2020-PGE de 18 de abril de 2020, 140/2020-PGE de 
02 de maio de 2020 145/2020-PGE de 19 de maio de 2020, e 
156/2020-PGE de 29 de maio de 2020, aos termos do Decreto 
Governamental nº 1809 de 02 de junho de 2020, conforme descrição 
que se segue. 

 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos XI e XIII, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 1º. Prorrogar por mais 10 (dez) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, a contar de 03 de junho de 2020, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas 
pela Lei Complementar nº 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
[...]” 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 

da data de 03 de junho de 2020. 
  

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 03 de junho de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.10. PORTARIA Nº 248/2020-PGE 
 

Altera a Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020, alterada 
pelas Portarias 138/2020-PGE de 18 de abril de 2020, 140/2020-PGE de 
02 de maio de 2020 145/2020-PGE de 19 de maio de 2020, e 
156/2020-PGE de 29 de maio de 2020, 173/2020-PGE de 03 de junho 
de 2020 aos termos do Decreto Governamental nº 1878 de 12 de 
junho de 2020, conforme descrição que se segue. 

 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos XIII e XI, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015,  
 
RESOLVE: 
Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 133/2020-PGE de 04 de abril de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 1º. Prorrogar por mais 18 (dezoito) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, a contar de 13 de junho de 2020, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas 
pela Lei Complementar nº 89/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
[...]” 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 

da data de 13 de junho de 2020. 
  
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 14 de junho de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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4. NORMATIVAS FEDERAIS RELACIONADAS AO COVID – 19 

 

4.1. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019. 

§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de 
saúde pública de que trata esta Lei. 

§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela 
Organização Mundial de Saúde. 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de 
transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou 
a propagação do coronavírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou 
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 
coronavírus. 

Parágrafo único.  As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário 
Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto 
nesta Lei, no que couber. 

 Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, 
as seguintes medidas: (Redação dada pela Medida Provisória 926/2020)  

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida 

Provisória 926/2020) 

a) entrada e saída do País; e (Redação dada pela Medida Provisória 926/2020) 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Redação dada pela Medida Provisória 926/2020) 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido 
o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária sem registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em 
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à 
família conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
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III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, 
conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 
10.212, de 30 de janeiro de 2020. 

§ 3º  Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período 
de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4º  As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II 
do caput deste artigo; e 

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.  

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 927, de 2020)  

§ 6º-A  O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para a 
resolução dos casos nele omissos. (Incluído pela Medida Provisória 927/2020) 

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - pelo Ministério da Saúde; 

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses 
dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.  

§ 8º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 9º  O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades 
essenciais a que se referem o § 8º. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 10.  As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de 
serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm#art38
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-927-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
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poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o 
Poder concedente ou autorizador. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 11.  É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de 
serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer 
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.  (Incluído pela Medida 
Provisória 926/2020)  

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.  

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos 
de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem 
ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se 
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 
funcionamento do bem adquirido. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
condições de:(Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela Medida 
Provisória 926/2020) 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e serviços comuns. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do 
contrato.  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência 
simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere 
o caput conterá: (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

I - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

V - critérios de medição e pagamento; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Medida Provisória 
926/2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e  (Incluído pela Medida Provisória 
926/2020) 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
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VII - adequação orçamentária.  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a 
estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a 
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação 
de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.  (Incluído pela Medida 
Provisória 926/2020) 

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.   (Incluído pela Medida Provisória 
926/2020) 

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para 
o número inteiro antecedente.  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.  (Incluído 
pela Medida Provisória 926/2020) 

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão 
ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020)  

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração 
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato.  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020)  

Art. 5º  Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 
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I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. 

Art. 6º  É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com 
suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1º  A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito 
privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2º  O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 
suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao 
sigilo das informações pessoais.  

Art. 6º-A  Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e 
por item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a 
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo:  (Incluído pela Medida 
Provisória 926/2020) 

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput 
do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e  (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do caput 
do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pela Medida Provisória 926/2020) 

Art. 6º-B  Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei 
nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que 
trata esta Lei. (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

§ 1º  Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas 
entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho 
ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de: (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou  (Incluído pela Medida 
Provisória 928/2020) 

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da 
situação de emergência de que trata esta Lei. (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 
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§ 2º  Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no § 
1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de 
reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020.  (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

§ 3º  Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de 
informação negados com fundamento no disposto no § 1º.   (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

§ 4º  Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a 
informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na 
internet.( (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

§ 5º  Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à 
informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011.  (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

Art. 6º-C  Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados 
processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata 
o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.   (Incluído pela Medida Provisória 928/2020) 

Parágrafo único.  Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas 
demais normas aplicáveis a empregados públicos.   (Incluído pela Medida Provisória 928/2020)  

Art. 7º  O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização 
do disposto nesta Lei.  

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 
4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos.  (Redação dada pela Medida Provisória 
926/2020) 

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 
 
*Este texto não substitui o publicado no DOU de 07.02.2020 
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	1. DECLARAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
	1.1. DECRETO Nº 1413, DE 19 DE MARÇO DE 2020
	DECRETA:
	2. DEMAIS NORMATIVAS ESTADUAIS RELACIONADAS
	2.1. DECRETO Nº 1375, DE 17 DE MARÇO DE 2020
	O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXI, da Constituição do Estado do Amapá, c/c com o Inciso IV, VII e VIII do Art. 7º da Lei Federal nº 12.608 de 10/04/2012 que institui a Política N...
	CONSIDERANDO a identificação, em dezembro de 2019, de um novo agente Etiológico denominado Coronavírus (Covid-19) que encontra-se causando surtos de doença respiratória em diversos países, já sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS u...
	CONSIDERANDO que o novo Coronavírus (Covid-19) é altamente patogênico e responsável por causar síndrome respiratória em humanos, eventualmente leva a infecções graves em grupos de risco, em pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos bem como afetar ...
	CONSIDERANDO que até o momento ainda não há vacina ou medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), e que medidas de suporte devem ser implementadas, além de levar em consideração os demais diagnósticos ...
	CONSIDERANDO que o Estado possui fronteiras estaduais e internacionais com países que possuem casos suspeitos e o fluxo aéreo de profissionais de estados com casos confirmados de Coronavirus;
	2.2. DECRETO Nº 1377, DE 17 DE MARÇO DE 2020
	2.3. DECRETO Nº 1414, DE 19 DE MARÇO DE 2020
	2.4. DECRETO Nº 1415, DE 22 DE MARÇO DE 2020
	2.5. DECRETO Nº 1495 DE 02 DE ABRIL DE 2020
	D E C R E T A :
	D E C R E T A:
	§ 1º A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica à reabertura de prazos já preclusos, bem como ao processo administrativo tributário regido pelos arts. 187 e 205 da Lei n  0400, de 22 de dezembro de 1997 (Código Tributário do Estado do...
	§ 2  É obrigatória a emissão do Documento de Arrecadação – DAR no conta corrente do contribuinte, com o login no Sistema de Administração Tributária – SATE.
	§ 3  O prazo de recolhimento diferenciado de que trata o caput fica condicionado ao credenciamento do contribuinte no Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e para o recebimento da comunicação eletrônica
	Art. 9º O contribuinte optante pelo regime simplificado e diferenciado de recolhimento do Simples Nacional poderá recolher o ICMS da seguinte forma:
	I - Para o Período de Apuração Março/2020, até 20 de julho de 2020;
	II - Para o Período de Apuração Abril/2020, até 20 de agosto de 2020; e
	III - Para o Período de Apuração Maio/2020, até 21 de setembro de 2020.
	Parágrafo Único: A prorrogação a que se refere o caput não implica direito a restituição quantias eventualmente já recolhidas.

	2.7. DECRETO Nº 1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020
	D E C R E T A: (1)
	I - das casas lotéricas, vedada a aglomeração de pessoas, com delimitação no piso do espaçamento mínimo de 2 metros, e disponibilizando álcool em gel de 70% aos seus funcionários e usuários;
	II - das obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura, desde que sejam adotadas providências para evitar a aglomeração de pessoas no local, a exemplo da redução da quantidade de trabalhadores em uma mesma frente de serviço, n...
	III - das oficinas automotivas, mas com as portas e/ou grades de acesso/entrada fechadas, onde o atendimento deve ser feito por agendamento e sem atendimento presencial, limitado o horário de funcionamento de 08:00 até as 18:00 horas, resguardadas as ...
	IV - de materiais de construção, petshops, casas de venda de ração animal, defensivos ou insumos agrícolas, casas de venda de produtos de caça e pesca, autopeças e concessionárias de veículos, exclusivamente no pós-venda, mediante a prestação de servi...
	a) não haja nenhum tipo de atendimento presencial, não se permitindo o comparecimento de clientes nas empresas, ainda que rapidamente (atendimento expresso);
	VI - das oficinas responsáveis pelo conserto e manutenção de eletrodomésticos e eletrônicos, evitando aglomeração de pessoas, devendo seguir as regras de segurança contra o contágio do covid-19;
	VII - atividades religiosas de qualquer natureza devem obedecer às determinações do Ministério da Saúde, Governo do Estado do Amapá e Municípios onde estejam localizadas, sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas, com a finalidade de reduzi...
	a) o atendimento de suporte espiritual deve ocorrer preferencialmente de forma virtual (telefones, e-mails, redes sociais e outros), sendo que em casos excepcionais serão permitidas visitas domiciliares ou atendimentos agendados, desde que atendidas a...
	b) representantes de qualquer credo ou religião podem transmitir pelas redes sociais celebrações realizadas em igrejas, templos ou locais públicos, desde que estejam reunidas nos locais de tais celebrações um máximo de 5 (cinco) pessoas, obedecendo a ...
	Art. 6  A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil e o Procon, bem como outras autoridades administrativas competentes, ficam incumbidas de fiscalizar o cumprimento do presente...

	D E C R E T A: (2)
	D E C R E T A: (3)
	3.1. PORTARIA CONJUNTA Nº 003/2020 – PGE, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
	Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Procuradoria Geral do Estado.
	O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO e o PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das suas atribuições que lhe conferem, respectivamente, o art. 7 , incisos I, II e XXXII e o art. 11, inciso XII, todos da Lei Complementar n.  089, de 01 de julho de 2015, e,
	CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, o qual dispõe que o mundo vive uma pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19);
	CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública, proferido pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n  188 de 03 de fevereiro de 2020, em decorrência do novo Etiológico denominado Coronavirus (COVID-19);
	CONSIDERANDO os termos do Decreto n  1377 de 17 de março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, o qual informa que o novo Coronavirus (COVID-19) é altamente patogênico, e responsável por causar síndrome respiratória em humanos, eventualmente levando a...
	CONSIDERANDO a Resolução n  1351/2020 de 13 de março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19) no âmbito do TJAP.
	RESOLVEM,
	Art. 1 . Durante o período em que perdurar a situação de emergência afeta ao Novo Coronavirus (COVID-19), serão diretrizes a serem adotadas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado:
	I- fixação do número mínimo e máximo de servidores em serviço no órgão e respectivas setoriais;
	II – interrupção ou limitação de atendimento a determinadas atividades;
	III – delimitação de atividades nas quais o atendimento ao público externo não sofrerá interrupção;
	IV – redução de horário de funcionamento de setoriais ou unidades administrativas;
	V – autorização para que servidores possam realizar trabalho em sua residência.
	§1. Casa Procurador-Chefe e os responsáveis pelo Gabinete, DMTI e DAF deverão adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo, devendo comunicar ao Gabinete as providências adotadas.
	§2. Em atendimento ao contido no caput deste artigo, a redução de pessoal em expediente no órgão deverá compreender, conforme necessidade, autorização para que servidores realizem atividades em sua residência, podendo, para tanto, autorizar os destina...
	§3. O disposto neste artigo e nos demais termos desta portaria não implicam rompimento do vínculo obrigacional dos atingidos pelas medidas oras instituídas, cabendo aos Procuradores do Estado e demais servidores, manterem atualizados os dados de ender...
	Art. 2 . Durante o tempo em que perdurar o estado de emergência afeta ao Novo Coronavirus (COVID-19), o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 12h00, nos dias normais de expediente.
	Art. 3 . Aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que tenham regressado, nos últimos cinco dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países ou regiões nacionais em que há transmissão comunitária do vírus da COVID-1...
	I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão ser afastados do local de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de quatorze dias ou conforme determinação médica; e
	II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias, a contar do retorno ao Estado, às funções determinadas pela chefi...
	§1. A efetividade do servidor ou do empregado público a que tenha a que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que trata o inciso II do “caput” deste artigo dependerá do cumprimento das metas e dos níveis de produtividade estabelecidos pela chefi...
	§2. Os Procuradores do Estado que apresentarem sintomas de contaminação deverão apresentar comprovação, por meio eletrônico, ao Gabinete do Procurador-Geral do Estado e, no caso dos demais colaboradores a comunicação deverá ser feita ao respectivo che...
	§3. Sempre que possível e a observada a natureza da atividade, o afastamento de Procuradores e servidores dar-se-á sob o regime de teletrabalho, por meio de uso de tecnologia de informação e de comunicações possíveis.
	Art. 4 . Os servidores que possuam mais de 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, portadores de doenças crônicas, diabetes, imunodeprimidos, ou que apresentem qualquer quadro de saúde definido pelo Ministério da Saúde como grupo de risco para os fins...
	Art. 5 . Ficam suspensas enquanto perdurar a situação de emergência:
	I – as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos que impliquem a aglomeração de pessoas, durante o período de vigência da presente Portaria;
	II – a participação de Procuradores do Estado e demais colaboradores em eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais à serviço.
	III – o registro de frequência de servidores públicos por meio de coletor biométrico (leitor de impressões digitais);
	Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o “caput” deste artigo deverão ser avaliados e autorizados pelo Gabinete do Procurador-Geral do Estado.
	Art. 6 . Sempre que possível, as reuniões administrativas serão preferencialmente não presenciais (virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis.
	Art. 7 . Para os fins desta Portaria, considera-se:
	I – sintomas respiratórios: tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais.
	II – caso suspeito: aquele que estiver sob tratamento médico em procedimento de investigação para confirmação ou não da infecção do COVID-19.
	III – contato próximo: está a aproximadamente 2 (dois) metros de distância de um paciente com suspeita de infecção por COVID-19, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual.
	Art. 8 . Os Procuradores do Estado e demais colaboradores que descumprirem as determinações dispostas nesta Portaria estarão sujeitos  às sanções previstas em seu respectivo regime jurídico.
	Parágrafo único. No caso de Procuradores do Estado e demais colaboradores que tenham sido afastados administrativamente, em razão do disposto no art. 3  desta Portaria, e que descumprirem as restrições previstas neste regulamento durante o afastamento...
	Art. 9 . As determinações impostas pela presente Portaria serão temporárias e durarão até a expressa revogação das mesmas ou até ulterior alteração de seus termos, mediante alterações.
	Art. 10 . Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
	Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.
	Gabinete do Procurador-Geral do Estado.
	Macapá-AP, 17 de março de 2020.
	NARSON DE SÁ GALENO
	Procurador-Geral do Estado
	ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS
	Procurador do Estado Corregedor
	3.2. PORTARIA CONJUNTA Nº 004/2020 – PGE, DE 22 DE MARÇO DE 2020.
	O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO e o PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das suas atribuições que lhe conferem, respectivamente, o art. 7 , incisos I, II e XXXII e o art. 11, inciso XII, todos da Lei Complementar n.  089, de 01 de julho de 2015, e, (1)
	CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde – OMS, o qual atribui à classificação da patologia Coronavirus (COVID-19), como pandemia;
	CONSIDERANDO o Decreto n  1.377 de 17 de março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, o qual informa que o novo Coronavirus (COVID-19) é altamente patogênico e responsável por causar síndrome respiratória em humanos, eventualmente levando a infecções ...
	CONSIDERANDO o Decreto n  1.414 de 19 de março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, que dispõe sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavirus (COVID-19) e adota outras pr...
	CONSIDERANDO a Resolução n  313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que estabelece ao âmbito do Poder Judiciário, regime de plantão extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de...
	CONSIDERANDO ainda, o Ato Conjunto n  535 de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que visa adequar o fluxo de trabalho e a prestação jurisdicional e administrativa, principalmente nos casos reputados urgentes:
	RESOLVEM:
	Art. 1 . Estabelecer no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Amapá o Regime de Plantão Extraordinário no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar de 20 de março de 2020, no sentido uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garanti...
	Art. 2  O Plantão Extraordinário será executado em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, importando em suspensão do trabalho presencial de procuradores, servidores e demais colaboradores da Procuradoria Geral do Estado do Amapá que execu...
	§1. As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se:
	I – A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);
	II – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;
	III – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia da informação e saúde, e
	IV – Outras atividades de urgência definidas pelo Poder Executivo Estadual.
	§2 . As chefias das setoriais dos serviços e atividades essenciais descritas no parágrafo anterior deverão organizar a metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em regime de trabalho remoto (teletrabalho) , sendo dispensados servidores e...
	§3 . Os processos administrativos deverão ser encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC, assim como todos os demais atos administrativos, e, acessoriamente, via e-mail, para posterior distribuição ...
	§4 . Os processos judiciais serão recebidos e distribuídos virtualmente, observando-se as matérias e procedimentos elencados na Resolução n  313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como Ato Conjunto n  535 de 16 de març...
	§5 . Malgrado suspensão das atividades presenciais, e estabelecimento Regime de Plantão Extraordinário, as Chefias das Setoriais devem organizar escala de sobreaviso a ser encaminhada ao Gabinete da Procuradoria Geral do Estado e a Corregedoria da Pro...
	§6 . Durante o tempo em que perdurar o Regime de Plantão Extraordinário afeta ao Novo Coronavírus (COVID-19), o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 12h00, nos dias de expediente que houver necess...
	Art. 3 . Ficam suspensos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria Geral do Estado do Amapá, devendo este proceder apenas na forma virtual, considerando o prazo do presente instrumento normativo.
	§1 . Os chefes e/ou Coordenadores das Setoriais que trabalham com atendimento ao público externo deverão informar ao Coordenador da Divisão de Modernização e Tecnologia da Informação – DMTI os números telefônicos e endereços eletrônicos para contato, ...
	I. O Coordenador da DMTI desempenhará suas funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade manter o monitoramento dos sistemas de tecnologia (PRODOC, SIG-DOCS, E-PGE, PGENET, SITE), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e...
	II. O Coordenador da DMTI irá designar os técnicos que ficarão responsáveis por atender as necessidades dos Procuradores do Estado e demais colaboradores, devendo posteriormente comunicar ao gabinete as informações correlatas;
	III. O Coordenador da DMTI irá atender de forma individual os Procuradores do Estado e demais colaboradores nas dependências da Procuradoria, que ficarão em regime de trabalho remoto, a fim de prestar treinamento/auxílio quanto ao manuseio das ferrame...
	IV. O atendimento que se refere o inciso III deste artigo ocorrerão apenas nos dias 24 e 25 de março de 2020, devendo os participantes utilizarem equipamentos de segurança (máscaras, luvas).
	§2 . A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC, tanto para comunicação interna quanto para a externa.
	§3 . Apenas haverá atendimento presencial em caso de extrema urgência, que se mostre absolutamente imprescindível a realização do mesmo, sendo necessário requerimento prévio, o qual será apreciado e decidido pelo Gabinete da Procuradoria Geral do Esta...
	§4 . Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ao) responsável(s) por receber/tramitar os processos administrativos e demais documentos encaminhados ...
	Art. 4 . A Divisão Administrativa e Financeira – DAF da PGE/AP, adotará providências visando a adequada limpeza dos banheiros, corrimãos, maçanetas e elevado, além de providenciar a aquisição e instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de...
	Art. 5 . Os procuradores do estado, servidores do órgão e demais colaboradores que chegaram de locais ou países com circulação viral sustentada e apresentam febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, ...
	Art. 6 . Deverão ser excluídos da escala presencial e sobreaviso todos os Procuradores do Estado, servidores do órgão e demais colaboradores identificados como de grupo de risco, que compreende idosos, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, ...
	Art. 7 . Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 15(Quinze) dias, a contar de 20 de março de 2020, podendo ser prorrogável, enquanto subsistir a situação de excepcionalidade que levou sua edição.
	Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. (1)
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	Estabelece medidas preventivas afetas ao trabalho remoto e outras envolvendo as situações afetas ao Novo Coronavírus e à enfermidade COVID-19; dispõem a respeito da emissão temporária de parecer referencial, visando prevenir movimentação de processos;...
	O PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11, caput e inciso XVII da Lei Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015;
	CONSIDERANDO que, através do Decreto nº 1413 de 19 de março de 2020, o Senhor Governador do Estado decretou estado de calamidade pública em âmbito do Estado do Amapá;
	CONSIDERANDO as disposições atinentes ao Decreto nº 1414 , de 19 de março de 2020, que tratou da situação emergencial envolvendo o Novo Coronavírus e a pandemia demoniada COVID-19, e que no art. 8  deste Decreto o Chefe do Poder Executivo determina qu...
	CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta n  04/2020-PGE, de 22 de março de 2020, que estabelece recomendações a respeito de medidas de proteção a serem adotadas em âmbito interno e quanto aos trabalhos prestados pela Procuradoria-Geral do Estado d...
	CONSIDERANDO o disposto no art. 9  da Resolução n  04/2018-CONSUP, que, ao discorrer a respeito das manifestações próprias à Procuradoria-Geral do Estado, estabelece rol de institutos, dentre os quais, o parecer e a nota técnica;
	CONSIDERANDO que, nas hipóteses em que haja manifestação anterior da Procuradoria-Geral do Estado; nos casos de pequena complexidade ou quando o parecer não for obrigatório, visualiza-se a possibilidade de que tal manifestação seja substituida pela No...
	CONSIDERANDO que, havendo possibilidade, é corrente o uso do “parecer condicionado”, medida na qual se exara manifestação prévia aprovativa sobre determinado processo, dispensando-se, assim, retorno dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, desde que ...
	CONSIDERANDO que nalguns órgãos de assessoramento já é assente a utilização do instituto chamado “parecer referencial”, a exemplo do contido na Orientação Normativa nº 55/2014 da Advocacia-Geral da União e na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio d...
	CONSIDERANDO a necessidade premente de se prevenir movimentações de pessoal, e bem assim restringir, tanto que possível, as movimentações de processos e procedimentos administrativos, principalmente, sabendo-se que na Procuradoria-Geral do Estado e, d...
	CONSIDERANDO o contido no Despacho n  44/2020-CG/PGE, datado de 25 de março de 2020,
	RESOLVE EXPEDIR A SEGUINTE INSTRUÇÃO NORMATIVA:
	Art. 1 . Enquanto perdurar a situação de calamidade pública afeta à pandemia COVID-19, tal como prevista no Decreto n  1413 de 19 de março de 2020, na emissão de pareceres e demais manifestações de natureza administrativa, os Procuradores do Estado, t...
	I -   utilização de pareceres de natureza referencial, estipulando-se hipóteses nas quais, havendo subsunção do conjunto fático ao contexto jurídico apresentado, estejam dispensados o envio de cada ato ou processo para exame da Procuradoria-Geral do E...
	II – a adoção da Nota Técnica em substituição ao parecer, quando cabível tal procedimento.
	Art. 2 . Ao fazer a recomendação ou a elaboração do parecer que sirva como referência, o Procurador deverá evidenciar a necessidade de que o gestor ou o destinatário do parecer declare de modo objetivo que a situação examinada está abrangida pelo cont...
	Art. 3 . Para o disposto nesta instrução normativa, se observará os preceitos a seguir:
	I – processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial: entende-se como aqueles que, exarada a primeira manifestação, a mesma examina todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, cabendo à área técnica ou téc...
	II – para a aplicação da manifestação jurídica referencial deverão ser observados:
	a) A atividade jurídica exercida posterior à emissão do parecer referencial deverá se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da conferência ou simples interpretação de documentos constantes nos autos e, ainda, subsumir-...
	b) Situação fática ou jurídica inserida no contexto de compras, prestação de serviços ou contratação de obras atinentes ao combate da pandemia COVID-19;
	c) Outras situações afetas a compras, prestação de serviços ou contratação de obras que, malgrado não inseridas no contexto afeto à alínea b, requeiram semelhante procedimento ao contido nesta instrução normativs, como, as afetas à saúde e prorrogação...
	d) Situação contida no âmbito do Sistema de Tratamento Fora do Domicílio ou afeta à saúde pública, e as medidas protetivas concernentes à infância e adolescência e aos idosos.
	III – vedação de utilização dos termos desta isntrução nos casos que envolvam direitos remuneratórios ou afetos à carreira, de servidores públicoscivis ou de militares.
	Art. 4 . A fim de verificar a conformação do contexto fático ao traçado no modelo referencial, poderão ser utilizados mais de um parecer referencial, ou, ainda, pareceres normativos ou súmulas administrativas existentes no âmbito da Procuradoria-Geral...
	Art. 5 . Esta instrução normativa permanecerá em vigor até que seja revogada tácita ou expressamente, devendo operar-se a revogação de pleno direito, independentemente de declaração expressa, quando cessar a situação afeta á COVID-19, quando for revog...
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