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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.1ºFicadeclaradoestadodecalamidadepública, 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 asautoridades 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. 



 

 

15 

 

 
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 
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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 DE2020 
 

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 de1988, 
 

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 DE2020 

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 desaúde; 

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 daReceita, 

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 doAmapá. 

§ 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 dívidaativa. 

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 
desteDecreto. 

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 esteDecreto. 

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. 
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§ 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 
comunicaçãoeletrônica 

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 - ParaoPeríododeApuraçãoAbril/2020,até20deagostode 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 DE2020 

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 estabelecimentoscomerciais; 

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

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 geraraglomeração; 

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

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 
19:00horas. 

§ 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 doestabelecimento. 

§ 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 eusuários; 

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 deobra; 

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 normastrabalhistas; 

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 seguintescondicionantes: 
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a) não haja nenhum tipo de atendimento presencial, não se permitindo o comparecimento de 
clientes nas empresas, ainda que rapidamente (atendimentoexpresso); 

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

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

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 outrospapeis; 

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

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

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 docovid-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 docovid-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 seguintesrecomendações: 

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 oureligião. 

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 aoslocais. 

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 estásujeito 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 vírusCovid-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 seusprodutos. 

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) 



 

 

29 

 

2.10. DECRETO Nº 1539 DE 18 DE ABRIL DE2020 
 

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 comoespecifica. 

 
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 de1988, 

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 
cadaórgão. 
 
Parágrafoúnico................................................................................................................ ” 
 
“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 
doCovid-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. 



 

 

34 

 

§ 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) 
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ANEXO ÚNICO 
 

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 
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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; 



 

 

38 

 

 
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; 



 

 

41 

 

 
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. 
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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 de1988, 

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 higienepessoal; 

II. para o comparecimento, próprio ou de uma pessoa como acompanhante, a consultas ou 
realização de exames médico-hospitalares, nos casos de problemas desaúde; 

III. pararealizaçãodeoperaçõesdesaqueedepósitode numerário; 

IV. para a realização de trabalho, nos serviços eatividades 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 emvigor. 

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 forímpar. 

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 pelosMunicípios. 

§ 1º Será cabível o embargo ou interdição de estabelecimentos, em caso de reincidência ou 
recalcitrância em não cumprir as recomendações e determinações das autoridades públicasfiscalizadoras. 
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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 emvigor. 

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 de2020. 

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 deadvocacia.” 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor no dia 19 de maio de 2020, com vigência até o dia 28 de 

maio de2020. 
 
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 
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ANEXO I 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

1. A TRANSIÇÃO PARA O “NOVO NORMAL”  

 

 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/; 

http://painel.corona.ap.gov.br/
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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. 

 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;  
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 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;  

 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;  
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 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);  

 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:  
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 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, 
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;  
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 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.  

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.  



 

 

56 

 

 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.  

 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;  
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 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;  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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 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;  

 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.  
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 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).  

 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.  



 

 

63 

 

 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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2.20. DECRETO Nº 2026, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

Altera o Decreto n° 1.377, de 17 de março de 2020, alterado pelos 
Decretos nº 1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 
2020, 1.614, de 01 de maio de 2020 e 1.790 de 30 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 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, 1.614, de 01 de maio de 2020 e 1.790 de 30 de 
maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2º Ficam suspensas, até a data de 15 de julho de 2020:  

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

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

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

Art. 2º Altera a redação do artigo 10 e insere o artigo 10-A, ambos no 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, 
1.614, de 01 de maio de 2020 e 1.790 de 30 de maio de 2020, nos seguintes termos:  

“Art. 10. Ficam suspensas as aulas na rede privada de ensino até a data de 31 de julho de 2020.”  

“Art. 10-A. A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá o mês de julho de 2020 como férias 
coletivas aos profissionais da educação e alunos da rede estadual de ensino.  

Art. 3º O artigo 12, 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, 1.614, de 01 de maio de 2020 e 1.790 de 30 de 
maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12. Os serviços públicos essenciais, tais como saúde, segurança e o atendimento integrado ao 
cidadão nas unidades da capital e do interior, não sofrerão interrupção em suas atividades, mas 
deverão adotar as medidas pertinentes para reduzir os riscos de transmissão do novo 
Coronoavírus.  
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Parágrafo único. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão 
definidos por ato do Governador do Estado.”  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar da 
data de 01 de julho de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.201 de 30.06.2020 
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2.21. DECRETO Nº 2027, DE 30 DE JUNHO DE 2020 
 

Em razão do Parecer Técnico-Científico nº 13/20, de 30 de junho de 
2020, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – 
COESP, prorroga e altera o Decreto 1.497, de 03 de abril de 2020 e 
seus anexos, 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, 1.809, de 02 de junho de 2020 e 1.878, de 12 de 
junho de 2020, para manter a quarentena e estabelecer critérios de 
retomada responsável e gradual das atividades econômicas e, 
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 e seus anexos, 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, 1.809, de 02 de junho de 2020 e 1.878 de 12 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 01 de julho de 2020, até a data de 15 de julho de 2020, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

(...)”  

Art. 2º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação do Decreto nº 
1.497, de 03 de abril de 2020 e seus anexos,publica-se em anexo o Parecer técnico-científico nº 13/20, de 30 
de junho de 2020, do Centro de Operações de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor no dia 01 de julho de 2020, com vigência até o dia 15 de julho 
de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.201 de 30.06.2020 
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ANEXO I 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

 

1. A TRANSIÇÃO PARA O “NOVO NORMAL”  

 

▪ 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;  
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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.  

▪ 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;  
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✓ 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;  

✓ 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, Procuradores de 

Justiça, Promotores de Justiça, Procuradores Federais, Estaduais e Municipais, Desembargadores, Juízes 

Federais e Estaduais, oficiais de justiça estaduais e federais;  
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✓ 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.).  

 

7.1. SEGMENTAÇÃO SETORIAL – II FASE  

 

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.  

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 
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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.  

▪ 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 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; 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; Revenda, manutenção e limpeza de piscinas; 

 

Seguradoras; Serviços de publicidade e afins; Salão de beleza, barbearias, esmalterias, cuidados 

pessoais e atelier de tatuagem.  

Atendimento presencial.  

▪ 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 
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público superior a 70 (setenta) pessoas; Lojas de Conveniência; Floricultura e jardinagem; Motel; Atividades 

de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; Atividades físicas ao ar livre, relacionadas 

o bem estar e a saúde, limitadas a grupo de 10 pessoas sob a orientação de profissional capacitado; 

Armarinhos, tecidos e aviamentos; Loja de Perfumarias, cosméticos, higiene e beleza e similares; Plásticos, 

descartáveis e afins; Ração Animal e insumos agropecuários; Marmoraria e afins; Pet Shop; Vidraçarias e 

afins; Bancas de revistas; Atividade de comercialização de móveis e eletrodomésticos.  

 

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;  

 

8. PROTOCOLO PADRÃO E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS  

 

Os protocolos foram elaborados abrangendo as seguintes premissas:  

▪ distanciamento social – reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas; 

▪ 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;  
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▪ 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.  

▪ 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.  
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▪ 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.  

▪ 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.  
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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.  

▪ 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.  
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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;  

▪ 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.  
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▪ 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).  

▪ 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.  
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▪ 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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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP 

COMITÊ CIENTÍFICO 
Av. 13 de Setembro, 1889 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-865 

 
PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 13/2020 

 
Considerando o Decreto nº 1375, de 17 de março de 2020, que determina situação anormal, 

caracterizada como Situação de Emergência, em todo o território do Estado do Amapá, visando a prevenção, 
mitigação, preparação e resposta ao risco de Desastre Natural – Biológico – Pandemia – Epidemia – Doença 
infecciosa viral causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, com Codificação COBRADE nº 1.5.1.1.0 e dá 

outras providências; 
 
Considerando, o imperativo de avaliação da epidemia pelo novo coronavírus e da capacidade de 

resposta do sistema de saúde local, bem como, a necessidade de certificação do atual estágio de propagação 
do vírus ponderando a evolução da pandemia, são desta feita, expostos alguns aspectos a serem analisados 
no Estado do Amapá; 

 
Considerando, a evolução temporal dos casos acumulados do novo coronavírus, categorizados por 

casos descartados, suspeitos, confirmados e óbitos no estado Amapá, por data de publicação de 20/04/2020 
a 27/06/2020, os quais, encontram-se demonstrados no gráfico abaixo, observa-se que há uma oscilação 
nos números de novos casos confirmados ao longo do período, com tendência de estabilização na última 
semana do período analisado, totalizando 27.901 casos. Ressalta-se que, a liberação de resultados da 
testagem em massa por RT-PCR a partir do dia 20 de junho de 2020, possibilitou a redução dos casos 
suspeitos em investigação, bem como, ampliou os casos confirmados e o número dos descartados; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid, 2020 
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Considerando, que foram registrados 406 óbitos por COVID-19, no estado do Amapá, divulgados 

até a data de 27 junho de 2020, sendo todos os óbitos por data de ocorrência, alocados nas semanas 

epidemiológicas SE-14 até a SE-26, os quais estão apresentados por SE no gráfico abaixo. Os referidos óbitos 

são de casos confirmados após investigação pela equipe da vigilância em saúde dos municípios; 

Observa-se que, houve registro de óbitos em todo as semanas epidemiológicas, considerando o 
período de 03 de abril até 27 de junho de 2020, o primeiro óbito ocorreu em 03 de abril de 2020 dentro da 
SE-14, e seguiu-se havendo ocorrência nas semanas posteriores com elevação no registro de óbitos, em 
destaque para as semanas epidemiológicas SE-19, SE-20, SE-21 E SE-20 (de 03 a 30 de maio), nas quais houve 
acentuado no número de óbitos, e culminando na semana epidemiológica SE-21 de 17 a 21 de maio, que 
apresentou o maior registro com 70 óbitos, representando o pico por SE no período analisado. Ressalta-se 
que, os registros de óbitos de COVI-19, nas semanas epidemiológicas seguintes a SE-21, vêm decrescendo no 
Estado do Amapá; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid, 2020. 
 

A taxa de letalidade é um parâmetro usado para medir a gravidade da doença. Ela é representada 

pelo percentual de pacientes com a doença que evoluem para óbito em decorrência de terem sido 

acometidos pela doença, assim, no presente contexto pelo novo coronavírus. Ressaltando que, a letalidade 

está relacionada tanto com à severidade do vírus quanto com às condições de atendimento e assistência na 

rede de saúde. 

No que tange a taxa de letalidade, destaca-se que as medidas adotadas ao combate à propagação 

do coronavírus, bem como, a ampliação das testagem, o atendimento e a assistência terapêutica precoce 

aos infectados vêm contribuindo efetivamente para redução dos casos que evoluem para o óbito por 

COVID-19 no estado do 
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Amapá, cuja taxa de letalidade foi de 1,46% em 27/06/2020, a qual, está bem abaixo da taxa 

nacional de 4,30% na mesma data. 

Existem casos de falecimentos em investigação aguardando a confirmação da causa do óbito por 
COVID-19; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid, 2020. 
 

Considerando, a taxa de incidência por 100 mil habitantes no estado do Amapá de 3309,04, em 

27/06/2020, a qual, coloca o estado do Amapá em primeiro lugar em comparação aos outros Estados do 

Brasil, evidenciando o alto número de testagem e detecção de casos positivos. A taxa de incidência é a 

probabilidade de que um indivíduo pertencente à população em risco seja afetado pela doença de interesse 

em um tempo especificado. Destaque-se que, apesar da alta incidência de casos, há baixa letalidade, ficando 

o Amapá em quarto lugar entre os 27 estados e o Distrito Federal e sendo o primeiro da Região Norte com a 

menor taxa de letalidade de 1,46%. Adicionalmente, a taxa de letalidade comparada à taxa de incidência da 

COVID-19, por dados divulgados entre 04 de abril a 27 de junho de 2020, demonstra que há um 

comportamento inversamente proporcional para os dois indicadores, conforme o gráfico abaixo. Assim, 

ainda que haja uma crescente na taxa de incidência, observa-se uma expressiva diminuição na taxa de 

letalidade ao longo do período de ocorrência da COVID-19 no Estado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/nformações/covid, 2020. 



 

 

83 

 

Considerando, os casos notificados da COVID-19 segundo a data dos primeiros sintomas da 

doença por semana epidemiológica, informado no sistema do E-SUSVE, conforme gráfico abaixo, observa-se 

o início da doença no estado do Amapá na semana epidemiológica 10 que compreende o período de 01 a 07 

de março, crescendo nas semanas seguintes e chegando ao pico máximo na semana epidemiológica 19 

entre 03 a 09 de maio, em seguida, o número de casos considerando oinício dos sintomas da doença vem 

declinando seguidamente no Estado. 

No que tange aos casos notificados da COVID-19 por semana epidemiológica de notificação no 

estado do Amapá, observa-se que, houve um aumento das notificações da doença na SE 23 (de 31 e maio a 

06 de junho de 2020), representando o pico de notificação da doença no período, com posterior declínio na 

semana seguinte. Vale ressaltar que este declínio no Estado se deve principalmente ao município de 

Macapá, por ter o maior contingente populacional. Os demais municípios ainda estão em distintas fases da 

epidemia. Esses dados estão sujeitos a revisão, principalmente a última semana epidemiológica apresentada, 

devido ao atraso da inserção de dados no sistema pelos municípios. 

O registro por data do início dos primeiros sintomas da doença informados na notificação, 

possibilita situar o caso na semana epidemiológica de ocorrência, o qual, tem antecedência em relação a 

data de notificação. Desta feita, o pico de notificação do início dos primeiros sintomas, período onde a 

doença iniciou, antecede em semanas ao pico de notificação compulsória dos casos como demonstra a 

figura abaixo. Ressalta-se que, os dois picos por notificação da doença e, por data dos primeiros sintomas da 

doença, apresentam declínio no período analisado; 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte; Sistema E-SUSVE, Mistério da Saúde, 2020. 

 
Considerando, a evolução temporal dos casos da COVID-19 que ainda estão em seguimento, os 

casos recuperados e os que vieram a óbito no estado do Amapá até a data de 27/06/2020 apresentam os 
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seguintes dados: do total (27.901) de pacientes acometidos pela doença, 406 evoluíram para óbito (1,46%), 

12.804 (45,89%) se recuperaram e 14.691 (52,65%) continuam em seguimento evolutivo da doença. 

Entre os casos ativos (14,776), considerando tanto os confirmados, como os casos suspeitos 

hospitalizados para COVID-19, 14.555 (98,57%) seguem em isolamento domiciliar e 221 (1,43%) em 

isolamento hospitalar até a data de 27 de junho. 

 

 

 
 

 
 
 

Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/nformações/covid, 2020.  
 

Considerando, o número de recuperados da COVID-19, no estado do Amapá, de 20 de maio a 27 

de junho de 2020, conforme informações divulgadas nos boletins informativos, o gráfico abaixo demonstra 

que há crescimento na curva diária do número de casos recuperados com aumento gradativo, visto que, os 

dados registrados até o dia 27 de junho de 2020, demonstram que dos 27.901 casos da COVID-19 no 

Estado, 12.804 já se recuperaram da doença, 45,89% desse total. 

 
Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid, 2020. 

 

Interiorização do novo coronavírus no Estado do Amapá. 

Considerando, os casos acumulados por semana epidemiológica distribuídos na capital e no 

interior do estado do Amapá, a partir de dados oficiais do COESP E CIEVS/SVS, confirma-se a tendência de 

expansão da Covid-19 se deslocando da capital para os municípios do interior do estado: no início da 

pandemia até a semana epidemiológica 21, a capital Macapá respondiam pela maior percentual de novos 
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casos, índice esse que caiu no início da semana SE-22 (24 a 30 de maio), invertendo esse panorama, com a 

somatória dos casos passando a serem registrados nos municípios do interior do estado. 

 
Conforme demonstra a figura abaixo, as duas maiores cidades da região metropolitana 

apresentam evolução temporal na curva de casos da COVID-19 com tendência de estabilização na ultima 
semana com formação de platô, enquanto que, as somatórias das outras cidades do interior do Estado, 
apresentam comportamento ascendente linear, característico de evolução e crescimento exponencial de 
casos da doença. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando, o percentual de casos da COVID-19 nos municípios do estado do Amapá, por data 

de publicação dos casos em 27/06/2020, conforme demonstra o gráfico abaixo, há uma ocorrência de casos 

em todos os municípios, sendo que, Macapá a capital do Estado, apresenta a maior contribuição 

percentual (46,29%), seguido de Santana a segunda maior cidade em população no Estado, e por 

percentual de casos registrados respetivamente os municípios de: Laranjal do Jari, Pedra Branca, 

Oiapoque, Mazagão, Vitória do Jari e Porto Grande. Excetuando a Capital Macapá, observa-se que, a 
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somatória dos casos da COVID-19 dos outros municípios corresponde a mais da metade dos casos (53,71%) 

registrado até 27 de junho de 2020. 

 
Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid, 2020 

 

No panorama da possível expansão da interiorização do novo coronavírus no Estado do Amapá, há 

que se ponderar o contexto do sistema de saúde - SUS, onde os municípios são interligados com o Estado 

por nível de complexidade de assistência, e a avaliação da estrutura de saúde destes, deve ser considerada, 

tanto para o planejamento de resposta quanto para definir medidas de assistência hospitalar e de vigilância 

em saúde que se faça necessário ao novo coronavírus nas cidades do interior do Estado. 

Considerando o percentual de casos em seguimento, de óbitos e de recuperados por cada 

município no estado do Amapá até 27/06/2020, de acordo com o número total de casos por COVID-19 

acumulado, como demonstra a figura a baixo, observa-se que todos os 16 municípios registraram número de 

pessoas já recuperados da doença, e casos ainda em seguimento, bem como, há registro de óbitos em 15 

municípios, com exceção de Itaubal. Destaque para o município Pedra Branca (58,495), Laranjal do Jari 

(67,39%), Tartarugalzinho (68,01%), Ferreira Gomes (74,56%) e Serra do Navio (82, 61%), os quais, 

apresentaram mais de 58% de indivíduos recuperados da doença, entretanto, os outros 11 municípios 

apresentam mais de 50% de casos em seguimento representando casos ativos ainda recentes da doença 

(com menos de 15 dias), que necessitam de atenção e assistência à saúde a esses referidos casos para evitar 

o agravamento e o risco de surgimento de novos óbitos no interior do Estado. 
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Fonte; Dados públicos, http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid, 2020 

 

A incidência por município, permite avalia a frequência de casos novos da COVID-19 em cada 

município de residência desde o início da doença no Estado. Alta incidência significa alto risco coletivo de 

adoecer. As taxas de incidência da COVID-19 para os municípios do Estado, foram calculadas por mil 

habitantes em razão da população ser menor que 10.000hab em 40% dos municípios. 

O gráfico 1 demonstra a incidência nos municípios de residência. Na semana anterior, 10 

municípios apresentavam incidência maior que a do Estado, esta semana são 11. A incidência do estado hoje 

27 de junho é de 33,0/1000 hab. Pedra Branca do Amapari (115,3/1000 hab.), Cutias (80,4/1000 hab.), 

Serra do Navio (72,4/1000 hab.), Vitória e Laranjal do Jari (55,1/1000 hab.) e Oiapoque (54,2/1000 hab) 

apresentam incidência da doença acima de 54/1000 hab. A alta incidência nesses municípios reflete o poder 

da transmissibilidade da COVID 19 e a qualidade da vigilância em capturar esses casos através do conjunto 

de atividades e estratégicas para o enfrentamento da doença a saber: Número elevado de exames RT PCR 

solicitados e a oferta de teste rápidos, acompanhamento de casos em domicílio com busca ativa de casos 

novos na residência, notificação e aplicação do critério clinico epidemiológico para a classificação dos casos. 

Essas estratégias diminuem a subnotificação nesses municípios. Tartarugalzinho nesta data tem a menor 

taxa de incidência (21,5/1000 hab.) do Estado. 

Gráfico 1. Incidência da COVID-19 por 1000 habitantes e município de residência até 27 de junho 

de 2020. AP/BR 
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Fonte: CIEVS/SVS/AP. Dados sujeitos a alterações. 
 

A Taxa de Letalidade (TL) ou coeficiente de letalidade mede o poder da doença em determinar a 

morte e também pode informar sobre a qualidade da assistência medica prestada ao doente.  

No estado do Amapá a média da letalidade é de 1,46%, bem menor que a do Brasil de 4,3 neste 

mesmo dia 27 de junho de 2020. Todos os municípios apresentam taxas de letalidade abaixo do Estado. Os 

municípios de Macapá e Laranjal do Jari com (1,4%), Pracuúba (1,3%) e Santana (1,1%), apresentam as 

maiores taxas de letalidade e estão acima do percentual dos demais municípios. Itaubal não apresenta 

registro de óbitos. 

A incidência da COVID 19 no Estado é de 3.299/100 mil hab, 5 vezes maior que a média do Brasil 

de 625,1/100 mil hab e taxa de letalidade de 1, 46%, 3x menor que a média do Brasil de 4,3%. A baixa 

letalidade no Estado pode estar associada a suspeição da doença na primeira fase e adesão do protocolo 

medicamentoso pelo médico e paciente, assim como campanhas educativas para a população procurar 

atendimento no início dos sintomas. 

Gráfico 2. Taxa de Letalidade da COVID-19 por município de residência, até 27 de junho de 2020. 

AP/BR. 
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Fonte: CIEVS/SVS/AP. Dados sujeitos a alterações. 

 
Considerando a série histórica de atendimentos ao novo coronavírus nas UBSs em Macapá, no 

período de 01 a 27 de junho de 2020 como demonstra o gráfico abaixo, observa-se que, há uma diminuição 

considerável no número de novos atendimentos de pacientes com decréscimos de 41,30% na busca por 

assistência para a COVID-19 em Macapá, assim como, nos atendimentos de receitas para o kit do 

protocolo terapêutico da COVID-19, com redução de 67, 29% no período apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Macapa. 
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Considerando o número de pessoas em atendimento hospitalar nas redes pública e privada no 

estado do Amapá para casos confirmados e suspeitos da COVID-19, em 20 de maio de 2020, haviam 400 

pacientes, em comparação com 201 pacientes na data do dia 28 junho de 2020, representado assim, uma 

redução de 49,75% no número de pessoas internadas. O gráfico abaixo demonstra que há tendência de 

diminuição de internação hospitalar para a COVID-19 ao longo do período analisado; 

 
Fonte; Dados públicos, https://portal.ap.gov.br/coronavirus, 2020. 

 
 

Considerando, a taxa de ocupação de leitos de atendimento da COVID-19, em 27 de junho de 2020 

no estado do Amapá, as informações disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde e hospitais privados 

demonstram que há disponibilidades de leitos clínicos e de UTI, para pacientes infectados pelo novo 

coronavírus, conforme figura abaixo; 

Taxa de Ocupação Operacional por Tipo de Leito (Público e Privado) em 27 de junho de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/leitos/, Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, 2020. 
 

Destaca-se que, as medidas de restrições adotadas pelos decretos governamentais e municipais no 

combate a propagação do Coronavírus, dentre elas o Lockdown, também contribuíram para controlar a 

propagação e conter o agravamento dos casos, visto que, houve adesão da população ao isolamento social 

para as medidas implantadas. 
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Atualmente mesmo com o início gradual da flexibilização de algumas atividades econômicas, as 

medidas restritivas, a intensificação das fiscalizações com base no decreto que mantém o isolamento social e 

determina condições para a reabertura gradual, o rodízio de placas para os carros particulares, assim como, 

as medidas de controle do número de usuários para os transportes coletivos e a liberação de 100% da frota 

evitando aglomeração, tem contribuído para manter o estado do Amapá em bom posicionamento no 

ranking de isolamento social situando-se entre os primeiros Estados do Brasil que melhor cumprem essa 

medida, como demonstra a figura abaixo em 26/06/2020. 

 

 
 

Fonte: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/ 

 

Nesse contexto, este parecer técnico-científico aponta evidências do início da estabilização do 

agravamento da epidemia pelo novo coronavírus no estado do Amapá com moderada tendência de 

redução no final do período analisado. 

Adicionalmente, alerta para a interiorização da epidemia, expandindo-se das maiores cidade 

metropolitanas para as cidades do interior do Estado. 

DESTA FEITA, DESTACA DENTRE OUTRAS MEDIDAS, A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

QUARENTENA POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS, CONSIDERANDO O EFEITO A SER PONDERADO DA RECENTE 

FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS E SEUS IMPACTOS NOS NÚMEROS DE CASOS, 

PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO COLETIVA E CONTROLE DA COVID-19, QUE ORIENTE A 

IMPORTÂNCIA DO DISTÂNCIAMENTO SOCIAL, DE CUIDADOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, E O 

ATENDIMENTO DAS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PANORAMA 

EVOLUTIVO E A SUSTENTAÇÃO DO CONTROLE DA DOENÇA NO ESTADO DO AMAPÁ. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP 
COMITÊ CIENTÍFICO 

Av. 13 de Setembro, 1889 - Buritizal, Macapá - AP, 68902-865 
 
 
 

Macapá, 30 de junho de 2020. 
 
 
 

Assinam esse parecer técnico-científico: 
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REFERÊNCIAS 

 

FONTES DE DADOS OFICIAIS NACIONAIS 

Painel Coronavírus Brasil 

Endereço: https://covid.saude.gov.br 

 

Painel de vírus respiratórios 

Endereço: http://plataforma.saude.gov.br/laboratoriais/virus-respiratorios 

Painel Dados Abertos 

Endereço: http://plataforma.saude.gov.br/dados-abertos/ 

 

OpenData SUS 

Endereço: https://opendata.saude.gov.br/ 

 

MAPA BRASILEIRO DA COVID-19. Disponível em: 

https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/ 

 

FONTES DE DADOS OFICIAIS AMAPÁ 

 

Boletins e informes epidemiológicos da SVS 

Endereço: https://svs.portal.ap.gov.br/publicações 

 

Portal Coronavírus Amapá 

Endereço: http://corona.portal.ap.gov.br/ 

Portal da Transparência do Amapá 

Endereço:https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1504/portal-datransparencia-do-coronavirus-e-ativado-

pelo-governo-do-amapa 

 

 

 

*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.201 de 30.06.2020 
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2.22. DECRETO Nº 2163, DE JULHO DE 2020 
Altera o Decreto n° 1.377, de 17 março de 2020, alterado pelos 
Decretos nºs 1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 
2020; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de maio de 2020 e 
2.026, de 30 de junho 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 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; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de 
maio de 2020 e 2.026, de 30 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2º Ficam suspensas, até a data de 31 de julho de 2020:  

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

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

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de 16 de julho de 2020.  

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.210 de 14.07.2020 
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2.23. DECRETO Nº 2164, DE 14 DE JULHO DE 2020 

Prorroga e altera o Decreto 1.497, de 03 de abril de 2020 e seus 
anexos, 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; 1.809, de 02 de junho de 2020; 1.878, de 12 de 
junho de 2020 e 2.027, de 30 de junho de 2020, para manter a 
quarentena e estabelecer critérios de retomada responsável e gradual 
das atividades econômicas e, 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 e seus anexos, 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; 1.809, de 02 de junho de 2020; 1.878, de 12 de junho de 2020 e 2.027, de 30 de junho de 
2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 16 de julho de 2020, até a data de 31 de julho de 2020, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  
(...)”  
 
Art. 2º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação do Decreto nº 

1.497, de 03 de abril de 2020 e seus anexos, publica-se em anexo o PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL 
E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS (Anexo I); PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE (Anexo II); INSTRUMENTO PARA APOIO ÀTOMADA DE DECISÃO 
NA RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL (Anexo III) e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO 
Nº 14/20, DE 13 DE JULHO DE 2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – 
COESP (Anexo IV).  

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de 16 de julho de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.210 de 14.07.2020 
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ANEXO I 
 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  
 
1. DO ISOLAMENTO SOCIAL PARA O “NOVO NORMAL”  
 
▪ 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. DAS 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. DAS CONDICIONANTES  
 
Para mudança de Fase será obedecido o disposto na Portaria Ministerial nº 1565 – Ministério da 

Saúde, combinado com as normas constantes na primeira edição do “Instrumento para apoio à tomada de 
decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvida pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e 
Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS) e editado pelo 
Ministério da Saúde, Parecer Técnico-Científico nº 14/20, emitido pela Superintendência de Vigilância 
Sanitária e o disposto neste Plano.  

 
4. PERMANECEM EM ISOLAMENTO SOCIAL  
 
▪ Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  
▪ 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) e 
Diabéticos e Gestantes, conforme juízo clínico.  

 
5. RODÍZIO DE VEÍCULOS  



 

 

97 

 

 
Cabe aos municípios estabelecer, quando necessário, o rodízio de veículos, regulamentado pelo 

órgão municipal de trânsito.  
▪ 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 e exceções serão regulamentadas pelo município, 

considerando as premissas deste Plano. 
 

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.). 
 
8. SEGMENTAÇÃO SETORIAL – III FASE  
a.GRUPO I: atividades essenciais, abertas ao público, com atendimento presencial, para 

funcionamento nos dias, horários e condições definidos pelo município.  
  

Agências bancárias, cooperativas de crédito, correspondentes bancários ou estabelecimentos 
congêneres; Açougue, Peixaria e Venda de frios; Atacadistas e Distribuidoras; Batedeiras de açaí; 
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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; 
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; 
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.  

 
b. GRUPO II: outras atividades abertas ao público, com atendimento presencial, para 

funcionamento nos dias, horários e condições definidos pelo município.  
  

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 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; Atividades agropecuárias; Camelô (empreendedor 
popular com local fixo); Galerias comerciais; 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 70 (setenta) pessoas; Lojas de Conveniência; 
Floricultura e jardinagem; Motel; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral; Atividades físicas ao ar livre, relacionadas o bem estar e a saúde, limitadas a grupo de 10 pessoas sob a 
orientação de profissional capacitado; Armarinhos, tecidos e aviamentos; Loja de Perfumarias, cosméticos, 
higiene e beleza e similares; Plásticos, descartáveis e afins; Ração Animal e insumos agropecuários; 
Marmoraria e afins; Pet Shop; Vidraçarias e afins e Bancas de revistas; Bares e similares; Docerias; 
Lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; Restaurantes de qualquer natureza; Sorveterias; 
Pizzarias; Churrascarias; Escolinha de natação (somente para treinamento de atletas de alto rendimento); 
Academias de ginástica, crossfit, pilates, centros de ginástica e demais estabelecimentos de 
condicionamento físico. 

 
 c. GRUPO III - atividades que funcionarão nas modalidades de atendimento delivery, drive 

thru, expresso e agendamento, nos dias, horários e condições definidos pelo município.  
  

Atendimento por delivery, drive thru e expresso.  
Shopping Center – entrega dos produtos na área de estacionamento.  
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Atendimento por agendamento.  
Agências de viagens, turismo e afins; Clínicas de estética; Clínicas de podologia; Concessionárias e 

revendas de veículos; Clinicas e 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; Revenda, manutenção e limpeza de piscinas; Seguradoras; Serviços de publicidade e afins; 
Salão de beleza, barbearias, esmalterias, cuidados pessoais e atelier de tatuagem. 
 

d. GRUPO IV: atividades cujo funcionamento está temporariamente suspenso.  
  
▪ 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, arenas, ginásios e quadras poliesportivas e/ou 

qualquer local esportivo que tenham aglomeração de pessoas;  
▪ Balneários e clubes de lazer e similares;  
▪ 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; 

 
9. PROTOCOLO PADRÃO E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 
 
Os protocolos foram elaborados abrangendo as seguintes premissas:  
▪ distanciamento social – reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas;  
▪ 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.  
 
a. 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.  
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▪ 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.  

▪ 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.  
 

b. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS  
 
Serão estabelecidos pelos entes municipais. 
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2.24. DECRETO Nº 2417, DE 31 DE JULHO DE 2020 
 
ProrrogaealteraoDecreto1.497,de03deabril de 2020 e seus anexos, 
alterado pelos Decretos nºs 1.539, de  18 de  abril  de  2020;1.616, de 
03 de maiode2020;1.726,de15demaiode2020; 
1.782,de28demaiode2020;1.809,de02de 
junhode2020;1.878,de12dejunhode2020, 2.027, de 30 de junho de 
2020 e 2.164, de 14 de julho de 2020, para manter a quarentena e 
estabelecer critérios de retomada responsável e gradual das atividades 
econômicas, 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 e seus anexos, 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; 1.809, de 02 de junho de 2020; 1.878, de 12 de junho de 2020; 2.027, de 30 de junho de 2020 
e 2.164, de 14 de julho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 01 de agosto de 2020, até a data de 17 de agosto de 2020, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais 
que indica: (...)” 
 
Art. 2º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação do Decreto nº 

1.497, de 03 de abril de 2020 e seus anexos, publica-se em anexo o PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL 
E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS (Anexo I); PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE (Anexo II); INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL (Anexo III) e oPARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 17/20, 

DE 31 DE JULHO DE 2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP (Anexo IV). 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de 01 de agosto de 2020. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.223 de 31.07.2020 
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ANEXO I 
 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS – 
IV FASE 

 
1. DO ISOLAMENTO SOCIAL PARA O “NOVO NORMAL” 

 
▪ 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 para o avanço, manutenção ou 
retorno das fases. 

 
2. DAS 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. MUDANÇA, MANUTENÇÃO OU RETORNO DE FASE 
 
Para o avanço, manutenção ou retorno de fase será observado o disposto na Portaria Ministerial nº 

1565 – Ministério da Saúde, combinado com as normas constantes na primeira edição do “Instrumento para 
apoio à tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvida pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde – CONASEMS e Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde  (OPAS / OMS) 
e editado pelo Ministério da Saúde, Anexo III deste Decreto, e o disposto neste Plano. 

 
4. PERMANECEM EM ISOLAMENTO SOCIAL 

 
 Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
 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) e Diabéticos e 
Gestantes, conforme juízo clínico. 

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

 
 Atendimento presencial: atendimento aberto ao público. 

 
6. SEGMENTAÇÃO SETORIAL 

 
GRUPO I: atividades essenciais, abertas ao público, com atendimento presencial, para funcionamento nos 
dias, horários e condições definidos pelo município. 
 
Agências bancárias, cooperativas de crédito, correspondentes bancários ou estabelecimentos congêneres; 
Açougue, Peixaria e Venda de frios; Atacadistas e Distribuidoras; 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; 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; 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: outras atividades abertas ao público, com atendimento presencial, para funcionamento nos dias, 
horários e condições definidos pelo município. 
 
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 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; Atividades agropecuárias; Camelô (empreendedor popular com local 
fixo); Galerias comerciais; 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 150 (cento e cinquenta) pessoas; Lojas de Conveniência; 
Floricultura e jardinagem; Motel; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral; Atividades físicas ao ar livre, relacionadas ao bem estar e à saúde, limitadas a grupos de no máximo 25 
(vinte e cinco) pessoas, sob a orientação de profissional capacitado; Armarinhos, tecidos e aviamentos; Loja 
de Perfumarias, cosméticos, higiene e beleza e similares; Plásticos, descartáveis e afins; Ração Animal e 
insumos agropecuários; Marmoraria e afins; Pet Shop; Vidraçarias e afins e Bancas de revistas; Bares e 
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similares; Docerias; Lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; Restaurantes de qualquer natureza; 
Sorveterias; Pizzarias; Churrascarias; Escolinha de natação (somente para treinamento de atletas de alto 
rendimento); Academias  de ginástica, crossfit, pilates, centros de ginástica e demais estabelecimentos de 
condicionamento físico; escolinhas de futebol;Estádios de futebol, arenas, ginásios e quadras poliesportivas – sem 

a presença de público/torcida - e Shopping Center. 

 
O funcionamento com atendimento presencial de Bares e  similares; docerias, lanchonetes, hamburguerias, 
fast food e similares; restaurantes de qualquer natureza; sorveterias; pizzarias e churrascarias fica limitado 
ao horário de 22 horas, com exceção daqueles localizados no interior do aeroporto. 
 
GRUPO IV: atividades cujo funcionamento está temporariamente suspenso. 

 
 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; 
 Balneários e clubes de lazer e similares; 
 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; 

 
7. PROTOCOLO PADRÃO E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 
Os protocolos foram elaborados abrangendo as seguintes premissas: 
▪ distanciamento social – reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas; 
▪ 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. 
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 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. 

 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 pela 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. 

 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 
 Serão estabelecidos pelos entes municipais. 
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2.25. DECRETO Nº 2418, DE 01 DE AGOSTO DE 2020 
 
Alteraeinsereosartigos5º-Ae5º-B do Decreto n° 1.377, de 17 março 
de 2020, alterado pelos Decretos nºs 
1.495,de02deabrilde2020;1.534,de 17 de abril de 2020; 1.614, de 
01de maiode2020;1.790,de30demaiode 
2020;2.026,de30dejunhode2020e 2.163, de 14 de julho de 2020, 
promovendo retorno responsável e gradual das atividades da 
administração pública do Poder Executivo, mantendo a continuidade 
à prevenção do novo Coronavírus, 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. 1º O 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; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de maio de 2020; 
2.026, de 30 de junho de 2020 e 2.163, de 14 de julho de 2020, passa a vigorar com a inserção dos artigos 5º-
A e 5º-B e alterações seguintes: 

 
“Art. 2º Ficam suspensas, até a data de 17 de agosto de2020: 
I ; 
II - ............................................................................... 
Parágrafo único. ......................................................... 
Art. 5º-A. Os órgãos e entidades do Poder Executivo deverão retornar de forma responsável e 
gradual às suas atividades, a partir de 10 de agosto de 2020, conforme disposto no Anexo Único 
deste Decreto, proporcionando a continuidadedos serviços públicos em favor da população e 

auxiliando na retomada econômica do Estado do Amapá. 

§ 1º O Secretário de Estado ou Dirigente máximo dos órgãos do governo deverá efetuar o 
planejamento da retomada gradativa das atividades do órgão sob sua gestão, em conformidade 
com as medidas de segurança e demais atos normativos emanados do Governo do Amapá e das 
autoridades sanitárias, que estejam em vigor, para fins de prevenir a disseminação do novo 
Coronavírus no ambiente de trabalho. 
§ 2º O Secretário de Estado ou Dirigente máximo dos órgãos e entidades que fazem parte da 
estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão regulamentar por ato 
próprio e no âmbito interno do respectivo órgão ou ente, o cumprimento do previsto neste 
Decreto. 
Art. 5º-B. Fica autorizada a continuidade dos concursos públicos em andamento, inclusive as 
etapas em que seja necessária a presença física dos candidatos, devendo ser adotados nestas 
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etapas os protocolos de segurança que estejam em vigor, emanados das autoridades sanitárias 
contra a disseminação do novo Coronavírus. 
Art. 10. Ficam suspensas as aulas presenciais na rede pública e privada de ensino estadual até a 
data de 31 deagosto de 2020.” 
 
Art. 2º 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 7.224 de 01.08.2020 (Edição Extraordinária) 

 
ANEXO ÚNICO 

 
PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NOS ÓRGÃOS DO 

GOVERNO DO AMAPÁ 
 
1. DO ISOLAMENTO PARA O “NOVO NORMAL” 

 
A transição entre as medidas de isolamento social, necessárias para o controle da pandemia e a retomada 
das atividades presenciais nos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá, 
ocorrerá de forma responsável e gradual, em fases distintas, tendo como base a avaliação dos indicadores, 
critérios e protocolos constantes neste Plano. 
 
2. PRINCÍPOS NORTEADORES 

 
 Preservação da vida. 
 Transparência. 
 Tomada de decisão baseada em dados científicos. 
 Inovação e eficácia. 
 Diálogo e engajamento. 
 Monitoramento. 

 
3. COMPETÊNCIAS 

 
Cabe ao Governo do Amapá: estabelecer as diretrizes e orientadores para a retomada responsável e gradual 
das atividades e bom funcionamento da gestão estadual. 
Cabe ao Gestor do órgão: zelar pelo fiel cumprimento deste Plano, bem como estabelecer as normas e 
procedimentos específicos e o plano de ação para o bom funcionamento do órgão sob sua responsabilidade. 
Cabe ao servidor público: zelar pelo fiel cumprimento deste Plano, sendo agente disseminador das boas 
práticas para prevenir a disseminação do novo Coronavírus no ambiente de trabalho e no seio da sociedade, 
bem como para a continuidade da prestação dos serviços públicos e execução de políticas em favor da 
população amapaense. 
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4. DA SEGMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
Grupo I - Atividades essenciais: Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Superintendência de Vigilância 
Sanitária - SVS, Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP, Centro de Reabilitação do 
Amapá - CREAP, Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, Polícia Militar do Amapá, Delegacia Geral 
de Polícia Civil - DGPC, Corpo de Bombeiros Militar  do Amapá – CBM/AP, Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil - CEDEC, Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá - PROCON, Polícia Técnico-
Científica - POLITEC, Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, Fundação da Criança e do 
Adolescente - FCRIA, Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, Companhia de Eletricidade do Amapá 
– CEA. 
 

Grupo II – Infraestrutura e prestação de serviços: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, Secretaria 
de Estado das Cidades - SDC, Secretaria de Estado dos Transportes - SETRAP, Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD, Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ, Procuradoria-Geral do Estado – PGE, Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, Sistema de 
Atendimento ao Cidadão - SIAC/SUPERFÁCIL, Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo - 
SETE, Agência de Fomento do Amapá - AFAP, Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM. 
 
Grupo III - Desenvolvimento econômico: Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado - DIAGRO, 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Junta Comercial do Amapá - JUCAP, Instituto de Terras do 
Amapá - Amapá Terras, Agência de Desenvolvimento Econômico – AGÊNCIA AMAPÁ, Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Rural – SDR e Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado 
do Amapá – RURAP. 
 
Grupo IV – Gestão e serviços: Gabinete do Governador, Gabinete de Segurança Institucional - GSI, Vice-
Governadoria, Controladoria Geral do Estado - CGE, Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM, 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação – PRODAP, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado - ARSAP, Companhia de Gás do 
Amapá - GASAP, Escola de Administração Pública do Amapá - EAP, Secretaria Extraordinária de 
Representação do Governo do Amapá em Brasília - SEAB, Amapá Previdência 
– AMPREV, Secretaria de Estado da Educação – SEED e Universidade do Estado do Amapá – UEAP. 
 

Grupo V – Cultura, Turismo e outros: Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado - FAPEAP, Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, Secretaria de Estado do 
Turismo - SETUR, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá – IEPA, Secretaria 
Extraordinária de Políticas para as Mulheres - SEPM, Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos 
Indígenas - SEPI, Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes - SEAFRO, 
Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude - SEJUV, Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – 
SEDEL e Rádio Difusora deMacapá. 
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5. DAS FASES 

 
A retomada das atividades presenciais nos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado 
do Amapá, ocorrerá de forma responsável e gradual, em fases distintas, com duração de 14 (quatorze) dias 
cada, divididos em duas etapas, a saber: 
 
FASE I 
 

ETAPA I – 10.08.2020: Continuidade das atividades presenciais nos órgãos integrantes do Grupo I – 
Atividades essenciais; retomada das atividades presenciais nos Órgãos que compõem o Grupo II – 
Infraestrutura e prestação deserviços. 
 
ETAPA II – 17.08.2020: retomada das atividades presenciais nos órgãos que compõem o Grupo III - Desenvolvimento 

econômico. 

 

 Cabe ao Gestor definir a força de trabalho, os dias e horários de funcionamento, e demais protocolos e 
normas necessários para o bom funcionamento do órgão. 

 
 De acordo com a necessidade do órgão, o Gestor deverá elaborar escala dos servidores com sistema de 

rodízio, para cumprimento de jornada de trabalho presencial com duração mínima de 6 h (seis horas) 
diárias, em turno corrido. 

 
 Recomenda-se que seja adotado o regime de atendimento remoto e que somente em último caso seja 

realizado atendimento presencial, que deverá ser previamente agendado, com hora marcada. 
 
 Será permitida a realização de eventos presenciais, com público máximo de 50 (cinquenta) pessoas, 

respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 
 
 Continuam suspensas as aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 

 
FASE II 
 
ETAPA III – 24.08.2020: Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades 
essenciais, Grupo II – Infraestrutura e prestação de serviços e Grupo III - Desenvolvimento econômico, nas 
mesmas condições e parâmetros da fase anterior e retomadas as atividades presenciais nos órgãos 
integrantes do Grupo IV – Gestão e serviços. 
 
ETAPA IV – 31.08.2020: Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades 
essenciais, Grupo II – Infraestrutura e prestação de serviços, Grupo III - Desenvolvimento econômico e 
Grupo IV – Gestão e serviços, nas mesmas condições e parâmetros da fase anterior, e retomadas das 
atividades presenciais nos órgãos integrantes do Grupo V – Cultura, Turismo e outros. 
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 Cabe ao Gestor definir a força de trabalho, os dias e horários de funcionamento, e demais protocolos e 
normas necessários para o bom funcionamento do órgão. 

 
 De acordo com a necessidade do órgão, o Gestor deverá elaborar escala dos servidores com sistema de 

rodízio, para cumprimento de jornada de trabalho presencial com duração mínima de 6 h (seis horas) 
diárias, em turno corrido. 

 
 Recomenda-se que seja adotado o regime de atendimento remoto e que somente em último caso seja 

realizado atendimento presencial, que deverá ser previamente agendado, com hora marcada. 
 
 Será permitida a realização de eventos presenciais, com público máximo de 

100 (cem) pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 
 
Continuam suspensas as aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 
 
FASE III 
 
Retorno das atividades de aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 
 
6. MUDANÇA, MANUTENÇÃO OU RETORNO DE FASE 

 
Para o avanço, manutenção ou retorno de fase será observado o disposto na Portaria Ministerial nº 1565 – 
Ministério da Saúde, combinado com as normas constantes na primeira edição do “Instrumento para apoio à 
tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvido pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – 
CONASEMS e Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e editado 
pelo Ministério da Saúde, Anexo III deste Decreto, e o disposto neste Plano. 
 
7. PROTOCOLO PADRÃO 

 
I - Atendimento ao cidadão usuário: 

 
 caso necessário, garantir atendimento presencial individualizado, mediante prévio agendamento, 

com rigoroso controle do horário agendado e tempo previsto para atendimento. 
 evitar qualquer tipo de aglomeração, principalmente na sala de espera/recepção e áreas de uso 

comum. 
 
II - Distanciamento social: 

 
 limitar o acesso das pessoas a 1 (uma) pessoa para cada 4m² (quatro metros quadrado) de área útil 

de atendimento, incluindo os servidores em serviço, garantindo sempre o distanciamento de 2m 
(dois metros) entre as pessoas; 
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 definir um local de acesso único para a entrada e para saída de servidores e usuários; 
 realizar a divisão do trabalho nos setores por turno, de forma a reduzir o fluxo de pessoas no mesmo 

ambiente. 
 
III - Higiene pessoal: 

 
 uso obrigatório de máscara protegendo boca e nariz, para acesso às dependências dos órgãos do 

governo; 
 prover dispensadores com álcool em gel ou álcool líquido a 70% nas entradas e de forma intercalada 

em diferentes áreas do órgão, para uso das pessoas na higienização das mãos. 
 
IV - Sanitização de ambientes: 

 
 ampliar a frequência da limpeza do piso, corrimão, balcão, maçanetas, superfícies e banheiros 

utilizando álcool a 70% ou solução de água sanitária a 2%. 
 higienizar com álcool a 70% ou solução de água sanitária a 2% todos os equipamentos utilizados na 

prestação de serviços antes e depois de cada utilização. 
disponibilizar lixeiras com tampa acionada por pedal ou outro meio, que evite contato manual com sua 
abertura. 
 

 sempre que possível, garantir a ventilação dos ambientes, mantendo as janelas abertas para facilitar 
a circulação do ar. 

 
V – Monitoramento: 

 
 utilização de termômetro capaz de fazer a leitura instantânea por aproximação, sem contato físico, 

na portaria de entrada do órgão, impedindo o acesso de todo aquele que apresentar temperatura 
maior que 37º C, orientando-o para que procure uma UBS para procedimentos de verificação de 
possível contaminação. 

 efetuar o controle e registro dos dados das pessoas autorizadas a acessar as dependências dos 
órgãos, mantendo-os arquivados por pelo menos 30 (trinta) dias. 

 garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade dos casos de 
contaminação. 

 
VI – Comunicação: 

 
 afixar em local visível cartaz informando a capacidade máxima de pessoas na área de atendimento 

(taxa de ocupação) e as demais medidas para prevenção da contaminação pelo vírus; 
 garantir a divulgação dos meios para evitar a contaminação, dos procedimentos adotados pela 

instituição e pelo poder público, através da fixação de cartazes em locais visíveis e, quando possível, 
através de veiculação de mídia através do sistema de sonorização e outros meios existentes; 
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 garantir a mobilização e capacitação dos servidores do órgão através da realização de palestras, 
exibição de filmes, entre outros, sempre utilizando as ferramentas de videoconferência; 

 estabelecer a estratégia de comunicação para os públicos interno e externo; 
 acompanhar e divulgar as ações realizadas pelo Governo do Amapá, publicadas no portal e redes 

oficiais do GEA. 
 
VII - Reuniões de trabalho 

 
 priorizar a realização de reuniões através de videoconferência; 
 nos casos de extrema necessidade, fica autorizada a realização de reuniões presenciais, observado o 

limite de ocupação de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa, sendo obrigatório a todos, o uso 
de máscara e a manutenção da distância mínima de 1m (um metro) entre os assentos; 

 manter portas e janelas abertas, como forma de manter o ambiente arejado; 
 estabelecer agenda de reuniões periódicas, por videoconferência, com os servidores em trabalho 

remoto. 
 
VIII – Intensificação do trabalho remoto 

 
 identificar com os chefes dos setoriais as áreas ou atividades cujo trabalho pode ser realizado por 

meio de plataformas tecnológicas e sem a necessidade da presença física do servidor no órgão; 
 disciplinar o uso, pelo servidor em teletrabalho/home office, de bens móveis e equipamentos 

necessários para o exercício de suas funções laborais em trabalho remoto; 
 estabelecer modelo de relatório a ser preenchido pelo servidor em serviço de teletrabalho/trabalho 

remoto; 
 identificar as opções de ferramentas colaborativas disponíveis no mercado para intensificar o 

trabalho remoto. 
 
IX - Proteção do servidor e do ambiente de trabalho: 

 
 afastar do trabalho o servidor que apresentar sintomas de contaminação – febre, tosse (mesmo que 

pouca), dor de cabeça, desconforto respiratório, coriza, entre outros -, recomendando a pessoa que 
procure uma unidade de saúde para realização de exame e demais procedimentos, devendo o 
servidor permanecer em casa até a comprovação da não contaminação ou cura da doença, 
comprovada por laudo médico; 

 manter trabalhando através do sistema de home office e/ou teletrabalho, os servidores 
pertencentes ao grupo de risco – aqueles com mais de 60 anos; os cardiopatas graves ou 
descompensados (insuficiência cardíaca, infartos revascularizados); os portadores de arritmias, 
hipertensão arterial sistêmica descompensada; os pneumopatas graves ou descompensados 
(dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC); os imunodeprimidos, 
independente de idade; os doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); os 
diabéticos e as gestantes; 
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 manter trabalhando através do sistema de home office e/ou teletrabalho, os servidores que cuidam 
sozinhos de familiares ascendentes e descendentes, reconhecidos como pertencentes a grupo de 
risco para COVID-19, bem como aqueles que tenham filho em idade escolar ou inferior, que 
necessitem de assistência, conforme regramento a ser estabelecido pelo Gestor do órgão; 

 desenvolver ações integradas com os demais órgãos do Governo do Estado, para promover a 
segurança e saúde no ambiente de trabalho. 

 
8 – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

 
 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 
 
Eu,   , RG nº , CPF nº , declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no 
Decreto nº  e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos órgãos 
do Governo do Estado do Amapá,  que  sou  portador  de  doença  pré-existente  crônica  ou  grave  - 
 , razão pela qual, solicito minha inclusão na escala     de     teletrabalho     e/ou     home     office     da     
secretaria/Órgão 
 , a partir desta data, pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 
 
Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 
 
Macapá-AP, de de 2020. 
 
 

 
DECLARANTE 

 
 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO 
 

Eu,   , RG nº , CPF nº , declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no 
Decreto nº  e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos órgãos 
do Governo do Estado do Amapá, que em razão de coabitar na mesma residência e ter sob meus cuidados 
uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, solicito minha inclusão na 
escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria/Órgão    , a partir desta data, 
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pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 
 
Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 
 
Macapá-AP, de de 2020. 

 
 

 
DECLARANTE 

 
 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO MENOR EM IDADE ESCOLAR 
 

Eu,      , RG nº , CPF nº  , declaro para fins específicos de 
atendimento ao disposto no Decreto nº   e no Plano para retomada responsável e gradual 
das atividades presenciais nos órgãos do Governo do Estado do Amapá, que tenho filho em idade escolar ou 
inferior, que necessita da minha assistência, razão pela qual solicito minha inclusão na escala de teletrabalho 
e/ou home  office  da  Secretaria/Órgão 
 , a partir desta data, pelo período que perdurar o ato governamental que suspendeu as atividades 
escolares das séries iniciais, Pré-Escolar e Creche, em razão do estado de emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 
 
Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 
 
Macapá-AP, de de 2020. 

 
 

 
DECLARANTE 
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2.26. DECRETO Nº 2908, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

Altera o Decreto n° 1.377, de 17 março de 2020, alterado pelos 
Decretos nºs 1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 
2020; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de maio de 2020, 
2.026, de 30 de junho de 2020, 2.163 de 14 de julho de 2020 e 2.418 
de 01 agosto de 2020, promovendo retorno gradual das atividades da 
administração pública do Poder Executivo, mantendo a continuidade à 
prevenção do novo Coronavírus, em todo o território do Estado do 
Amapá, na forma como especifica. 

 
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, 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° 1.377, 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; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de maio de 2020, 
2.026, de 30 de junho de 2020, 2.163 de 14 de julho de 2020 e 2.418 de 01 agosto de 2020, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“Art. 2º Durante a vigência deste Decreto fica suspensa a participação de agentes públicos em 
eventos fora do Estado, viagens internacionais e interestaduais por interesse da administração, 
exceto em situações de excepcional interesse público. 

Parágrafo único. O retorno das atividades dos órgãos e entes públicos, nos moldes estabelecidos 
na Fase III e demais regramentos do plano de retomada inserido no Anexo deste ato normativo 
pelo Decreto 2.418 de 01 agosto de 2020, implica no retorno da fluência dos prazos dos processos 
administrativos que estavam suspensos por força da paralisação das atividades dos respectivos 
órgãos ou entes da administração pública. 

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de 01 de setembro de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.246 de 31.08.2020 

 
ANEXO ÚNICO 
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PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NOS ÓRGÃOS DO 
GOVERNO DO AMAPÁ 

 
1. DO ISOLAMENTO PARA O “NOVO NORMAL” 
A transição entre as medidas de isolamento social, necessárias para o controle da pandemia e a 

retomada das atividades presenciais nos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado do 
Amapá, ocorrerá de forma gradativa, em fases distintas, tendo como base a avaliação dos indicadores, 
critérios e protocolos constantes neste Plano. 

 
2. PRINCÍPOS NORTEADORES 
• Preservação da vida. 
• Transparência. 
• Tomada de decisão baseada em dados científicos. 
• Inovação e eficácia. 
• Diálogo e engajamento. 
• Monitoramento. 
 
3. COMPETÊNCIAS 
Cabe ao Governo do Amapá: estabelecer as diretrizes e orientadores para a retomada das 

atividades e bom funcionamento da gestão estadual. 

Cabe ao Gestor do órgão: zelar pelo cumprimento deste Plano, bem como, estabelecer as normas 
e procedimentos específicos e o plano de ação para o bom funcionamento do órgão sob sua 
responsabilidade. 

4. DA SEGMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Grupo I - Atividades essenciais: Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Superintendência de 
Vigilância Sanitária - SVS, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN, Instituto de Hematologia e 
Hemoterapia do Amapá - HEMOAP, Centro de Reabilitação do Amapá - CREAP, Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública - SEJUSP, Polícia Militar do Amapá, Delegacia Geral de Polícia Civil - DGPC, Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá – CBM/AP, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEDEC, 
Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá - PROCON, Polícia Técnico-Científica - POLITEC, Instituto de 
Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, Companhia 
de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, Secretaria de Estado da 
Infraestrutura - SEINF, Secretaria de Estado das Cidades - SDC, Secretaria de Estado dos Transportes - 
SETRAP, Secretaria de Estado da Administração - SEAD, Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ e Procuradoria-Geral do Estado - PGE. 

Grupo II – Gestão e prestação de serviços: Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado - 
DIAGRO, Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, Departamento Estadual de Trânsito - 
DETRAN, Sistema de Atendimento ao Cidadão - SIAC/SUPERFÁCIL, Secretaria de Estado do Trabalho e 
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Empreendedorismo - SETE, Agência de Fomento do Amapá - AFAP, Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - 
IPEM, Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Junta Comercial do Amapá - JUCAP, Rádio Difusora e 
Instituto de Terras do Amapá - Amapá Terras. 

Grupo III – Outras atividades da gestão: Gabinete do Governador, Gabinete de Segurança 
Institucional - GSI, Vice-Governadoria, Controladoria Geral do Estado - CGE, Secretaria de Estado da 
Comunicação - SECOM, Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP, Agência de 
Desenvolvimento Econômico – AGÊNCIA AMAPÁ, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado - 
ARSAP, Companhia de Gás do Amapá - GASAP, Amapá Previdência - AMPREV, Escola de Administração 
Pública do Amapá - EAP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPEAP, Instituto de Extensão, 
Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP, Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Amapá - IEPA, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SETEC, Secretaria de Estado da 
Cultura - SECULT, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural - SDR, Secretaria de Estado do Turismo - 
SETUR, Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres - SEPM, Secretaria Extraordinária de Políticas 
para os Povos Indígenas - SEPI, Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes - 
SEAFRO, Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília - SEAB, Secretaria de 
Estado da Educação - SEED, Universidade do Estado do Amapá - UEAP, Secretaria Extraordinária de Políticas 
para a Juventude - SEJUV, Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL. 

Grupo IV – Atividades de aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 

5. DAS FASES 

A retomada das atividades presenciais nos órgãos da administração direta e indireta do Governo 
do Estado do Amapá, ocorrerá de forma gradativa, em fases distintas, com duração de 15 (quinze) dias cada. 

FASE I 

• Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades essenciais e Grupo 
II - Gestão e prestação de serviços, cabendo ao Gestor definir a força de trabalho, os dias e horários de 
funcionamento, escalas de serviço e demais protocolos e normas necessários para o bom funcionamento do 
órgão. 

• Cabe ao Gestor, de acordo com a necessidade do órgão, elaborar escala dos servidores com 
sistema de rodízio, para cumprimento de jornada de trabalho presencial com duração mínima de 6 h (seis 
horas) diárias, em turno corrido. 

• Recomenda-se, que seja adotado o regime de atendimento remoto, e somente em último caso, 
seja realizado atendimento presencial, que deverá ser previamente agendado, com hora marcada. 

• Será permitida a realização de eventos presenciais, com público máximo de 50 (cinquenta) 
pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 
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• Continuam em regime de teletrabalho e sobreaviso os agentes públicos da administração dos 
Órgãos do Governo do Amapá que compõem o Grupo III – Outras atividades da gestão. 

• Continuam suspensas as aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 

FASE II 

• Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades essenciais e do 
Grupo II - Gestão e prestação de serviços nas mesmas condições e parâmetros da fase anterior. 

• Serão retomadas as atividades presenciais nos órgãos integrantes do Grupo III – Outras 
atividades da gestão, cabendo ao Gestor, de acordo com a necessidade do serviço, elaborar escala da força 
de trabalho do órgão para, em sistema de rodízio, cumprir jornada de trabalho presencial com duração 
mínima de 6 h (seis horas) diárias. 

• Será permitida a realização de eventos presenciais, com presença de no máximo 100 (cem) 
pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 

• Recomenda-se, que seja adotado o regime de atendimento remoto, e somente em último caso, 
seja realizado atendimento presencial com agendamento e hora marcada, condicionado ao cumprimento 
das normas em vigor. 

FASE III 

• Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades essenciais, Grupo II - 
Gestão e prestação de serviços e Grupo III - Outras atividades da gestão, cabendo ao Gestor elaborar escala 
de serviço da força de trabalho do órgão, em sistema de rodizio, para cumprimento de jornada de trabalho 
presencial com duração máxima de 6 h (seis horas) diárias. 

• Será permitida a realização de eventos presenciais, com presença de no máximo 200 (duzentas) 
pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 

6. MUDANÇA, MANUTENÇÃO OU RETORNO DE FASE 

Para o avanço, manutenção ou retorno de fase será observado o disposto na Portaria Ministerial 
nº 1565 – Ministério da Saúde, combinado com as normas constantes na primeira edição do “Instrumento 
para apoio à tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvida pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde – CONASEMS e Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS) 
e editado pelo Ministério da Saúde, Anexo III deste Decreto, e o disposto neste Plano. 

7. PROTOCOLO PADRÃO 
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I - Atendimento ao cidadão usuário: 

• caso necessário, garantir atendimento presencial individualizado, mediante prévio 
agendamento, com rigoroso controle do horário agendado e tempo previsto para atendimento. 

• evitar qualquer tipo de aglomeração, principalmente na sala de espera/recepção e áreas de uso 
comum. 

II - Distanciamento social: 

• limitar o acesso das pessoas à 1 (uma) pessoa para cada 4m² (quatro metros quadrado) de área 
útil de atendimento, incluindo os servidores em serviço, garantindo sempre o distanciamento de 1,5m (um 
metro e meio) entre os mesmos; 

• definir um acesso único para a entrada e para saída de servidores e usuários; 

• quando possível, evitar que as pessoas utilizem assentos ou cadeiras com encostos que possam 
ser transmissoras do vírus e bactérias; 

• realizar a divisão do trabalho nos setores por turno, de forma a reduzir o fluxo de pessoas no 
mesmo ambiente. 

III - Higiene pessoal: 
• uso obrigatório de máscara protegendo boca e nariz, para acesso às dependências dos órgãos do 

governo; 

• prover dispensadores com álcool em gel ou álcool líquido a 70% nas entradas e de forma 
intercalada em diferentes áreas do órgão, para uso das pessoas na higienização das mãos. 

IV - Sanitização de ambientes: 

• ampliar a frequência da limpeza do piso, corrimão, balcão, maçanetas, superfícies e banheiros 
utilizando álcool a 70% ou solução de água sanitária a 2%. 

• higienizar com álcool a 70% ou solução de água sanitária a 2% todos os equipamentos utilizados 
na prestação de serviços antes e depois de cada utilização. 

• disponibilizar lixeiras com tampa acionada por pedal ou outro meio que evite contato manual 
com sua abertura. 

• sempre que possível, garantir a ventilação dos ambientes, mantendo as janelas abertas para 
facilitar a circulação do ar. 
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V – Monitoramento: 
• efetuar o controle e registro dos dados das pessoas autorizadas a acessar as dependências dos 

órgãos, mantendo-os arquivados por pelo menos 30 (trinta) dias. 

• garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade dos casos de 
contaminação. 

VI – Comunicação: 

• afixar em local visível cartaz informando a capacidade máxima de pessoas na área de 
atendimento (taxa de ocupação) e as demais medidas para prevenção da contaminação pelo vírus; 

• garantir a divulgação dos meios para evitar a contaminação, dos procedimentos adotados pela 
instituição e pelo poder público, através da fixação de cartazes em locais visíveis e quando possível, através 
de veiculação de mídia através do sistema de sonorização e outros meios existentes; 

• garantir a mobilização e capacitação dos servidores do órgão através da realização de palestras, 
exibição de filmes entre outros, sempre utilizando as ferramentas de videoconferência; 

• estabelecer a estratégia de comunicação para os públicos interno e externo; 

• acompanhar e divulgar as ações realizadas pelo Governo do Amapá, publicadas no portal e redes 
oficiais do GEA. 

VII - Reuniões de trabalho 

• priorizar a realização de reuniões através de videoconferência; 

• nos casos de extrema necessidade, fica autorizada a realização de reuniões presenciais, 
observado o limite de ocupação de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa, sendo obrigatório a todos, o 
uso de máscara e a manutenção da distância mínima de 1m (um metro) entre os assentos; 

• manter portas e janelas abertas, como forma de manter o ambiente arejado; 

• estabelecer agenda de reuniões periódicas, por videoconferência, com os servidores em trabalho 
remoto. 

VIII – Intensificação do trabalho remoto 

• identificar com os chefes dos setoriais as áreas ou atividades cujo trabalho pode ser realizado 
por meio de plataformas tecnológicas e sem a necessidade da presença física do servidor no órgão; 

• disciplinar o uso pelo servidor em teletrabalho / home office de bens móveis e equipamentos 
necessários para o exercício de suas funções laborais em trabalho remoto; 
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• estabelecer modelo de relatório a ser preenchido pelo servidor em serviço de teletrabalho / 
trabalho remoto; 

• identificar as opções de ferramentas colaborativas disponíveis no mercado para intensificar o 
trabalho remoto. 

IX - Proteção do servidor e do ambiente de trabalho: 
• afastar do trabalho, o servidor que apresentar sintomas de contaminação – febre, tosse (mesmo 

que pouca), dor de cabeça, desconforto respiratório, coriza, entre outros -, recomendando a pessoa que 
procure a unidade de saúde para realização de exame e demais procedimentos, devendo o servidor deverá 
permanecer em casa até a comprovação da não contaminação ou cura da doença comprovada por laudo 
médico; 

• manter trabalhando através do sistema de home office e/ou teletrabalho, os servidores 
pertencentes ao grupo de risco – aqueles com mais de 60 anos; os cardiopatas graves ou descompensados 
(insuficiência cardíaca, infartos revascularizados); os portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 
descompensada; os pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de 
asma moderada/grave, DPOC); os imunodeprimidos, independente de idade; os doentes renais crônicos em 
estágio avançado (graus 3, 4 e 5); os diabéticos e as gestantes; 

• manter trabalhando através do sistema de home office e/ou teletrabalho os servidores que 
cuidam sozinhos de familiares ascendentes e descendentes, reconhecidos como pertencentes ao grupo de 
risco, bem como, aqueles que tenho filho em idade escolar ou inferior, que necessitem de assistência, 
conforme regramento a ser estabelecido pelo Gestor do Órgão; 

• desenvolver ações integradas com os demais órgãos do Governo do Estado, para promover a 
segurança e saúde no ambiente de trabalho. 

 
8 – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 
 
8.1. AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 
Eu,______________________________________________________________, RG nº 

___________, CPF nº _______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 
no Decreto nº _____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais 
nos Órgãos do Governo do Estado do Amapá, que sou portador de doença pré-existente crônica ou grave - 
____________________________, razão pela qual, solicito minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou 
home office da secretaria / Órgão _______________________________________________________, a 
partir desta data, pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 
____________________________________ 

DECLARANTE 
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8.2. AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO 
Eu,____________________________________________________________________, RG nº 

___________, CPF nº _______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 
no Decreto nº _____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais 
nos Órgãos do Governo do Estado do Amapá, que em razão de coabitar na mesma residência e ter sob meus 
cuidados uma ou mais pessoas pessoa com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, solicito 
minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria / Órgão 
_______________________________________________________, a partir desta data, pelo período que 
perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 
 

____________________________________ 
DECLARANTE 

 
 

8.3. AUTODECLARAÇÃO DE FILHO MENOR EM IDADE ESCOLAR 
Eu, ______________________________________________, RG nº ___________, CPF nº 

_______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no Decreto nº 
_____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos Órgãos do 
Governo do Estado do Amapá, que tenho filho em idade escolar ou inferior, que necessita da minha 
assistência, razão pela qual solicito minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria / 
Órgão _____________________________________________ ___________________________, a partir 
desta data, pelo período que perdurar o ato governamental que suspendeu as atividades escolares das séries 
iniciais, Pré-Escolar e Creche em razão do estado de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 
 

____________________________________ 
DECLARANTE 
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2.27. DECRETO Nº 3282, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 
 
Prorroga e altera o Decreto 1.497, de 03 de abril de 2020 e seus 
anexos, 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; 1.809, de 02 de junho de 2020; 1.878, de 12 de 
junho de 2020; 2.027, de 30 de junho de 2020; 2.164, de 14 de julho de 
2020; 2.417, de 31 de julho de 2020; 2.720 de 14 de agosto de 2020; 
Decreto 2885, de 29 de agosto de 2020 e Decreto 3131, de 17 de 
setembro de 2020, para manter a quarentena e estabelecer critérios 
de retomada responsável e gradual das atividades econômicas, 
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 e seus anexos, 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; 1.809, de 02 de junho de 2020; 1.878, de 12 de junho de 2020; 2.027, de 30 de junho de 2020; 
2.164, de 14 de julho de 2020; 2.417, de 31 de julho de 2020; 2.720 de 14 de agosto de 2020; Decreto 2885, 
de 29 de agosto de 2020 e Decreto 3131, de 17 de setembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 29 de setembro de 2020, até a data de 13 de outubro de 
2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e 
locais que indica: (...)” 
 
Art. 2º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação do Decreto nº 

1.497, de 03 de abril de 2020 e seus anexos, publica-se em anexo o PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL 
E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS (Anexo I); PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE (Anexo II); INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL (Anexo III) e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 
029/20, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – 
COESP (Anexo IV). 
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Art. 3º 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 7.265 de 28.09.2020 
 

ANEXO I 
 
 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS – V FASE 
 
1. DO ISOLAMENTO SOCIAL PARA O “NOVO NORMAL” 
 
• 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 avaliação dos indicadores, 
critérios e protocolos constantes neste Plano para o avanço, manutenção ou retorno das fases. 

 
2. DAS 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. MUDANÇA, MANUTENÇÃO OU RETORNO DE FASE 
 
Para o avanço, manutenção ou retorno de fase será observado o disposto na Portaria Ministerial 

nº 1565 – Ministério da Saúde, combinado com as normas constantes na primeira edição do “Instrumento 
para apoio à tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvida pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde – CONASEMS e Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS) 
e editado pelo Ministério da Saúde, Anexo III deste Decreto, e o disposto neste Plano. 

 
4. PERMANECEM EM ISOLAMENTO SOCIAL 
• 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) e 
Diabéticos e Gestantes, conforme juízo clínico. 

 
5. TIPOS DE ATENDIMENTO 
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• Atendimento por agendamento: Atendimento presencial e individual do consumidor, 
exclusivamente com prévia determinação de horário. 

• Atendimento presencial: atendimento aberto ao público. 
 
6. SEGMENTAÇÃO SETORIAL 
 
6.1. GRUPO I: Fica autorizado o funcionamento das atividades essenciais, na modalidade de 

atendimento presencial, nos dias, horários e condições definidos pelo município. 
 
Agências bancárias, cooperativas de crédito, correspondentes bancários ou estabelecimentos 

congêneres; Açougue, Peixaria e Venda de frios; Atacadistas e Distribuidoras; 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; 
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; 
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. 

 
6.2. GRUPO II: Fica autorizado o funcionamento das atividades abaixo, na modalidade de 

atendimento presencial, nos dias, horários e condições definidos pelo município. 
 
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 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; Atividades agropecuárias; Camelô (empreendedor 
popular com local fixo); Galerias comerciais; 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 150 (cento e cinquenta) pessoas; Lojas de 
Conveniência; Floricultura e jardinagem; Motel; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios em geral; Atividades físicas ao ar livre, relacionadas ao bem estar e à saúde, limitadas a grupos de 
no máximo 25 (vinte e cinco) pessoas, sob a orientação de profissional capacitado; Armarinhos, tecidos e 
aviamentos; Loja de Perfumarias, cosméticos, higiene e beleza e similares; Plásticos, descartáveis e afins; 
Ração Animal e insumos agropecuários; Marmoraria e afins; Pet Shop; Vidraçarias e afins e Bancas de 
revistas; Escolinha de natação (somente para treinamento de atletas de alto rendimento); Academias de 
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ginástica, crossfit, pilates, centros de ginástica e demais estabelecimentos de condicionamento físico; 
Shopping Center; Agências de viagens, turismo e afins; Concessionárias e revendas de veículos; 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; Revenda, manutenção e limpeza de piscinas; Seguradoras e 
Serviços de publicidade e afins. 

 
6.3. GRUPO III – Fica autorizado o funcionamento das atividades abaixo, na modalidade de 

atendimento presencial por agendamento, nos dias, horários e condições definidos pelo município. 
 
Clínicas de estética; Clínicas de podologia; clínicas e serviços odontológicos; Salão de beleza, 

barbearias, esmalterias, cuidados pessoais e atelier de tatuagem. 
 
6.4. GRUPO IV: eventos e outras atividades de lazer e entretenimento. 
 
6.4.1. Fica autorizado o funcionamento das atividades abaixo, abertas ao público, com 

atendimento presencial, para funcionamento nos dias, horários e condições definidos pelo município, 
respeitando o limite máximo estabelecido para encerramento das atividades. 

 
Competições esportivas em estádios de futebol, arenas, ginásios e quadras poliesportivas, e 

similares, sendo vedado a presença de público/torcida e horário limite das 00:00 horas para encerramento 
das atividades. 

 
Bares e similares; Docerias; Lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; Restaurantes de 

qualquer natureza; Sorveterias; Pizzarias e Churrascarias, com funcionamento na modalidade atendimento 
presencial limitado ao horário de 00:00 horas, com exceção para os estabelecimentos localizados no interior 
do aeroporto. 

 
Eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais e sociais: presenciais em ambientes 

controláveis abertos, fechados ou mistos com taxa de ocupação de 1 (uma) pessoa para cada 4m² (quatro 
metros quadrados) até o limite máximo de público de 300 (duzentas) pessoas sentadas. permitido show de 
música com banda de até 5 integrantes, som mecânico ou solo tipo voz e violão, até o horário limite das 
00:00 horas para encerramento das atividades, sendo vedada a abertura e/ou uso da pista de dança. 

 
Clubes de recreação, clubes de lazer e similares; Salões de festas, espaços de recreação e 

quaisquer outras áreas de convivência similares, ainda que em locais privados, como condomínios, 
associações e congêneres, sendo permitido o uso de piscina e parque aquático, respeitando o horário limite 
das 00:00 horas para encerramento das atividades, vedada a abertura de pista de danças. 

 
6.4.2. Nesta fase, continuam suspensas as seguintes atividades: 
 



 

 

127 

 

Cinemas, boates, teatros, centros culturais e circos; Agrupamentos de pessoas e veículos em locais 
públicos, salvo os legalmente autorizadas pela autoridade competente; Parque de diversões, aluguel de 
brinquedos, camas elásticas e similares. 

 
7. PROTOCOLO PADRÃO E PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 
 
Os protocolos foram elaborados abrangendo as seguintes premissas: 
 
• distanciamento social – reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas; 
• 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. 
7.1. 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. 

• 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 



 

 

128 

 

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. 
• Dispensar o comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem 

sintomas da doença infecciosa viral respiratória causada pela COVID-19, tais como tosse seca, febre (acima 
de 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. 

 
7.2. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 
 
Serão estabelecidos pelos entes interessados e submetido a avaliação dos órgãos municipais e 

estaduais Vigilância Sanitária e de combate a pandemia. 
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2.28. DECRETO Nº 3408, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Altera o Decreto n° 1.377, de 17 março de 2020, alterado pelos 
Decretos nºs 1.495, de 02 de abril de 2020; 1.534, de 17 de abril de 
2020; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de maio de 2020, 
2.026, de 30 de junho de 2020, 2.163 de 14 de julho de 2020, 2.418 de 
01 agosto de 2020 e 2908, de 31 de agosto de 2020, promovendo 
retorno gradual das atividades da administração pública do Poder 
Executivo, mantendo a continuidade à prevenção do novo Coronavírus, 
em todo o território do Estado do Amapá, na forma como especifica. 
 

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, 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° 1.377, 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; 1.614, de 01 de maio de 2020; 1.790, de 30 de maio de 2020, 

2.026, de 30 de junho de 2020, 2.163 de 14 de julho de 2020, 2.418 de 01 agosto de 2020 e 2908, de 31 de 

agosto de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2º Durante a vigência deste Decreto fica suspensa a participação de agentes públicos em 

eventos fora do Estado, viagens internacionais e interestaduais por interesse da administração, 

exceto em situações de excepcional interesse público. 

Parágrafo único. O retorno das atividades dos órgãos e entes públicos, nos moldes estabelecidos 

no plano de retomada inserido no Anexo deste ato normativo pelo Decreto 2.418 de 01 agosto de 

2020, implica no retorno da fluência dos prazos dos processos administrativos que estavam 

suspensos por força da paralisação das atividades dos respectivos órgãos ou entes da 

administração pública.” 

“Art. 10. Ficam suspensas as aulas presenciais na rede pública e privada de ensino estadual até a 

data de 31 de outubro de 2020.” 

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 7.268 de 01.10.2020 
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ANEXO ÚNICO 

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NOS ÓRGÃOS DO 

GOVERNO DO AMAPÁ 

1. DO ISOLAMENTO PARA O “NOVO NORMAL” 

A transição entre as medidas de isolamento social, necessárias para o controle da pandemia e a 

retomada das atividades presenciais nos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado do 

Amapá, ocorrerá de forma gradativa, em fases distintas, tendo como base a avaliação dos indicadores, 

critérios e protocolos constantes neste Plano. 

2. PRINCÍPOS NORTEADORES 

• Preservação da vida. 

• Transparência. 

• Tomada de decisão baseada em dados científicos. 

• Inovação e eficácia. 

• Diálogo e engajamento. 

• Monitoramento. 

3. COMPETÊNCIAS 

Cabe ao Governo do Amapá: estabelecer as diretrizes e orientadores para a retomada das 

atividades e bom funcionamento da gestão estadual.Cabe ao Gestor do órgão: zelar pelo cumprimento deste 

Plano, bem como, estabelecer as normas e procedimentos específicos e o plano de ação para o bom 

funcionamento do órgão sob sua responsabilidade. 

4. DA SEGMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Grupo I - Atividades essenciais: Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Superintendência de 

Vigilância Sanitária - SVS, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN, Instituto de Hematologia e 

Hemoterapia do Amapá - HEMOAP, Centro de Reabilitação do Amapá - CREAP, Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública - SEJUSP, Polícia Militar do Amapá, Delegacia Geral de Polícia Civil - DGPC, Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá – CBM/AP, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEDEC, 
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Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá - PROCON, Polícia Técnico-Científica - POLITEC, Instituto de 

Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, Companhia 

de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, Secretaria de Estado da 

Infraestrutura - SEINF, Secretaria de Estado das Cidades - SDC, Secretaria de Estado dos Transportes - 

SETRAP, Secretaria de Estado da Administração - SEAD, Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, 

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ e Procuradoria-Geral do Estado - PGE. 

Grupo II – Gestão e prestação de serviços: Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado - 

DIAGRO, Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, Departamento Estadual de Trânsito - 

DETRAN, Sistema de Atendimento ao Cidadão - SIAC/SUPERFÁCIL, Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedorismo - SETE, Agência de Fomento do Amapá - AFAP, Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - 

IPEM, Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Junta Comercial do Amapá - JUCAP, Rádio Difusora e 

Instituto de Terras do Amapá - Amapá Terras. 

Grupo III – Outras atividades da gestão: Gabinete do Governador, Gabinete de Segurança 

Institucional - GSI, Vice-Governadoria, Controladoria Geral do Estado - CGE, Secretaria de Estado da 

Comunicação - SECOM, Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP, Agência de 

Desenvolvimento Econômico – AGÊNCIA AMAPÁ, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado - 

ARSAP, Companhia de Gás do Amapá - GASAP, Amapá Previdência - AMPREV, Escola de Administração 

Pública do Amapá - EAP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPEAP, Instituto de Extensão, 

Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP, Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Amapá - IEPA, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SETEC, Secretaria de Estado da 

Cultura - SECULT, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural - SDR, Secretaria de Estado do Turismo - 

SETUR, Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres - SEPM, Secretaria Extraordinária de Políticas 

para os Povos Indígenas - SEPI, Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes - 

SEAFRO, Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília - SEAB, Secretaria de 

Estado da Educação - SEED, Universidade do Estado do Amapá - UEAP, Secretaria Extraordinária de Políticas 

para a Juventude - SEJUV, Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL. 

Grupo IV – Atividades de aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 

5. DAS FASES 

A retomada das atividades presenciais nos órgãos da administração direta e indireta do Governo 

do Estado do Amapá, ocorrerá de forma gradativa, em fases distintas, com duração de 15 (quinze) dias cada. 

FASE I 
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• Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades essenciais e Grupo II 

- Gestão e prestação de serviços, cabendo ao Gestor definir a força de trabalho, os dias e horários de 

funcionamento, escalas de serviço e demais protocolos e normas necessários para o bom funcionamento do 

órgão. 

• Cabe ao Gestor, de acordo com a necessidade do órgão, elaborar escala dos servidores com 

sistema de rodízio, para cumprimento de jornada de trabalho presencial com duração mínima de 6 h (seis 

horas) diárias, em turno corrido. 

• Recomenda-se, que seja adotado o regime de atendimento remoto, e somente em último caso, 

seja realizado atendimento presencial, que deverá ser previamente agendado, com hora marcada. 

• Será permitida a realização de eventos presenciais, com público máximo de 50 (cinquenta) 

pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 

• Continuam em regime de teletrabalho e sobreaviso os agentes públicos da administração dos 

Órgãos do Governo do Amapá que compõem o Grupo III – Outras atividades da gestão. 

• Continuam suspensas as aulas presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino. 

FASE II 

• Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades essenciais e do 

Grupo II - Gestão e prestação de serviços nas mesmas condições e parâmetros da fase anterior. 

• Serão retomadas as atividades presenciais nos órgãos integrantes do Grupo III – Outras 

atividades da gestão, cabendo ao Gestor, de acordo com a necessidade do serviço, elaborar escala da força 

de trabalho do órgão para, em sistema de rodízio, cumprir jornada de trabalho presencial com duração 

mínima de 6 h (seis horas) diárias. 

• Será permitida a realização de eventos presenciais, com presença de no máximo 100 (cem) 

pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 

• Recomenda-se, que seja adotado o regime de atendimento remoto, e somente em último caso, 

seja realizado atendimento presencial com agendamento e hora marcada, condicionado ao cumprimento 

das normas em vigor. 

FASE III 
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• Continuidade das atividades dos órgãos integrantes do Grupo I – Atividades essenciais, Grupo II - 

Gestão e prestação de serviços e Grupo III - Outras atividades da gestão, cabendo ao Gestor elaborar escala 

de serviço da força de trabalho do órgão, em sistema de rodizio, para cumprimento de jornada de trabalho 

presencial com duração mínima de 6 h (seis horas) diárias. 

• Será permitida a realização de eventos presenciais, com presença de no máximo 300 (trezentas) 

pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento social e demais normas em vigor. 

6. MUDANÇA, MANUTENÇÃO OU RETORNO DE FASE 

Para o avanço, manutenção ou retorno de fase será observado o disposto na Portaria Ministerial 

nº 1565 – Ministério da Saúde, combinado com as normas constantes na primeira edição do “Instrumento 

para apoio à tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvida pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde – CONASEMS e Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS) 

e editado pelo Ministério da Saúde, Anexo III deste Decreto, e o disposto neste Plano. 

7. PROTOCOLO PADRÃO 

I - Atendimento ao cidadão usuário: 

• caso necessário, garantir atendimento presencial individualizado, mediante prévio 

agendamento, com rigoroso controle do horário agendado e tempo previsto para atendimento. 

• evitar qualquer tipo de aglomeração, principalmente na sala de espera/recepção e áreas de uso 

comum. 

II - Distanciamento social: 

• limitar o acesso das pessoas à 1 (uma) pessoa para cada 4m² (quatro metros quadrado) de área 

útil de atendimento, incluindo os servidores em serviço, garantindo sempre o distanciamento de 1,5m (um 

metro e meio) entre os mesmos; 

• definir um acesso único para a entrada e para saída de servidores e usuários; 

• quando possível, evitar que as pessoas utilizem assentos ou cadeiras com encostos que possam 

ser transmissoras do vírus e bactérias; 

• realizar a divisão do trabalho nos setores por turno, de forma a reduzir o fluxo de pessoas no 

mesmo ambiente. 
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III - Higiene pessoal: 

• uso obrigatório de máscara protegendo boca e nariz, para acesso às dependências dos órgãos do 

governo; 

• prover dispensadores com álcool em gel ou álcool líquido a 70% nas entradas e de forma 

intercalada em diferentes áreas do órgão, para uso das pessoas na higienização das mãos. 

IV - Sanitização de ambientes: 

• ampliar a frequência da limpeza do piso, corrimão, balcão, maçanetas, superfícies e banheiros 

utilizando álcool a 70% ou solução de água sanitária a 2%. 

• higienizar com álcool a 70% ou solução de água sanitária a 2% todos os equipamentos utilizados 

na prestação de serviços antes e depois de cada utilização. 

• disponibilizar lixeiras com tampa acionada por pedal ou outro meio que evite contato manual 

com sua abertura. 

• sempre que possível, garantir a ventilação dos ambientes, mantendo as janelas abertas para 

facilitar a circulação do ar. 

V – Monitoramento: 

• efetuar o controle e registro dos dados das pessoas autorizadas a acessar as dependências dos 

órgãos, mantendo-os arquivados por pelo menos 30 (trinta) dias. 

• garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a rastreabilidade dos casos de 

contaminação. 

VI – Comunicação: 

• afixar em local visível cartaz informando a capacidade máxima de pessoas na área de 

atendimento (taxa de ocupação) e as demais medidas para prevenção da contaminação pelo vírus; 

• garantir a divulgação dos meios para evitar a contaminação, dos procedimentos adotados pela 

instituição e pelo poder público, através da fixação de cartazes em locais visíveis e quando possível, através 

de veiculação de mídia através do sistema de sonorização e outros meios existentes; 

• garantir a mobilização e capacitação dos servidores do órgão através da realização de palestras, 

exibição de filmes entre outros, sempre utilizando as ferramentas de videoconferência; 
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• estabelecer a estratégia de comunicação para os públicos interno e externo; 

• acompanhar e divulgar as ações realizadas pelo Governo do Amapá, publicadas no portal e redes 

oficiais do GEA. 

VII - Reuniões de trabalho 

• priorizar a realização de reuniões através de videoconferência; 

• nos casos de extrema necessidade, fica autorizada a realização de reuniões presenciais, 

observado o limite de ocupação de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa, sendo obrigatório a todos, o 

uso de máscara e a manutenção da distância mínima de 1m (um metro) entre os assentos; 

• manter portas e janelas abertas, como forma de manter o ambiente arejado; 

• estabelecer agenda de reuniões periódicas, por videoconferência, com os servidores em trabalho 

remoto. 

VIII – Intensificação do trabalho remoto 

• identificar com os chefes dos setoriais as áreas ou atividades cujo trabalho pode ser realizado 

por meio de plataformas tecnológicas e sem a necessidade da presença física do servidor no órgão; 

• disciplinar o uso pelo servidor em teletrabalho / home office de bens móveis e equipamentos 

necessários para o exercício de suas funções laborais em trabalho remoto; 

• estabelecer modelo de relatório a ser preenchido pelo servidor em serviço de teletrabalho / 

trabalho remoto; 

• identificar as opções de ferramentas colaborativas disponíveis no mercado para intensificar o 

trabalho remoto. 

IX - Proteção do servidor e do ambiente de trabalho: 

• afastar do trabalho, o servidor que apresentar sintomas de contaminação – febre, tosse (mesmo 

que pouca), dor de cabeça, desconforto respiratório, coriza, entre outros -, recomendando a pessoa que 

procure a unidade de saúde para realização de exame e demais procedimentos, devendo o servidor deverá 

permanecer em casa até a comprovação da não contaminação ou cura da doença comprovada por laudo 

médico; 
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• manter trabalhando através do sistema de home office e/ou teletrabalho, os servidores 

pertencentes ao grupo de risco – aqueles com mais de 60 anos; os cardiopatas graves ou descompensados 

(insuficiência cardíaca, infartos revascularizados); os portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada; os pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de 

asma moderada/grave, DPOC); os imunodeprimidos, independente de idade; os doentes renais crônicos em 

estágio avançado (graus 3, 4 e 5); os diabéticos e as gestantes; 

• manter trabalhando através do sistema de home office e/ou teletrabalho os servidores que 

cuidam sozinhos de familiares ascendentes e descendentes, reconhecidos como pertencentes ao grupo de 

risco, bem como, aqueles que tenho filho em idade escolar regularmente matriculados nos anos iniciais do 

ensino fundamental, até o 5º ano ou com idade inferior a 10 anos, que necessitem de assistência e que 

estejam registrados como dependente do servidor, conforme regramento a ser estabelecido pelo Gestor do 

Órgão; 

• desenvolver ações integradas com os demais órgãos do Governo do Estado, para promover a 

segurança e saúde no ambiente de trabalho. 

 

8 – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

8.1. AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 

Eu, __________________________________________, RG nº ___________, CPF nº 

_______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no Decreto nº 

_____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos Órgãos do 

Governo do Estado do Amapá, que sou portador de doença pré-existente crônica ou grave - 

____________________________, razão pela qual, solicito minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou 

home office da secretaria / Órgão _______________________________________________________, a 

partir desta data, pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 

administrativas previstas em lei. 

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 

____________________________________ 

DECLARANTE 
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8.2. AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO 

Eu, __________________________________________, RG nº ___________, CPF nº 

_______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no Decreto nº 

_____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos Órgãos do 

Governo do Estado do Amapá, que em razão de coabitar na mesma residência e ter sob meus cuidados uma 

ou mais pessoas pessoa com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, solicito minha inclusão na 

escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria / Órgão 

_______________________________________________________, a partir desta data, pelo período que 

perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 

administrativas previstas em lei. 

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 

____________________________________ 

DECLARANTE 

 

8.3. AUTODECLARAÇÃO DE FILHO MENOR EM IDADE ESCOLAR 

Eu, ___________________________________________, RG nº ___________, CPF nº 

_______________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto no Decreto nº 

_____________ e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos Órgãos do 

Governo do Estado do Amapá, que tenho filho em idade escolar ou inferior, que necessita da minha 

assistência, razão pela qual solicito minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria / 

Órgão _____________________________________________ ___________________________, a partir 

desta data, pelo período que perdurar o ato governamental que suspendeu as atividades escolares das séries 

iniciais, Pré-Escolar e Creche em razão do estado de emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e 

administrativas previstas em lei. 

Macapá-AP, ____ de _______________ de 2020. 

____________________________________ 

DECLARANTE 
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2.29. DECRETO Nº 3819, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19;  

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 
medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 
durante o período de campanha eleitoral,  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 28 de outubro de 2020, até a data de 03 de novembro de 
2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I – qualquer espécie de atividade política de pessoas em ruas, praças, ginásios, em ambiente 
público ou privado, mesmo que ao ar livre, que possa acarretar aglomeração de pessoas, tais como reuniões, 
caminhadas, carreatas, comícios, bandeiradas, etc.  

II – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 
de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

III – agrupamentos de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 
atendimento presencial, sofrerão redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 
considerando a avaliação de risco contida no Relatório 33/20, anexo deste Decreto.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 21 horas.  
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Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º 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 e 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.  

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 03 de novembro de 2020.  

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 33/20, DE 25 
DE OUTUBRO DE 2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 03 de 
novembro de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.268 de 01.10.2020 
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2.30. DECRETO Nº 3850, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir os riscos de 
transmissão do novo corona vírus (COVID-19), e adota outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas no inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

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

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

contaminação do Covid-19;  

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

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

durante o período de campanha eleitoral,  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 04 de novembro de 2020, até a data de 10 de novembro de 

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

indica:  

I – qualquer espécie de atividade política de pessoas em ruas, praças, ginásios, em ambiente 

público ou privado, mesmo que ao ar livre, que possa acarretar aglomeração de pessoas, tais como reuniões, 

caminhadas, carreatas, comícios, bandeiradas, etc.  

II – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 

de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

III – Academias de musculação, centros de treinamentos, Box de Crossfit, ginástica, danças 
individuais, funcional, pilates e demais estabelecimentos de condicionamento físico; atividades de esporte 
coletivos em clubes, praças, arenas, ginásios, quadras poliesportivas e similares; Esporte de contato (jiu jitsu, 
judô tae kwon do, submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e similares); Escolas de Natação e 
hidroginásticas; Escolas de Dança de Salão, balé e similares; Escolinhas de Futebol em campos Society, 
arenas de esporte, quadras e ginásios; Atividades de Equitação e Equoterapia; 
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IV – Agrupamentos de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 

atendimento presencial, sofrerão redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 

considerando a avaliação de risco contida no Relatório 034/20, anexo deste Decreto.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 

logradouros públicos a partir das 21 horas.  

Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 

indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 

residência.  

Art. 3º 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 e 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.  

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 10 de novembro de 2020.  

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 

Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 

bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 

de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 

JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 

RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 034/20, DO 

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 10 de 

novembro de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 

*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.287 de 05.11.2020 (Edição Extra) 
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2.31. DECRETO Nº 3851, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
Decretação da situação anormal caracterizada como situação de 
Emergência na área afetada por desastre classificado como Natural, 
Desastres relacionados a tempestade com intensa atividade elétrica no 
interior das nuvens, com o grande desenvolvimento vertical – 
COBRADE nº 1.3.2.1.2. e dá outras providências. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 119, inciso VIII e XXI, da Constituição do Estado do Amapá, c/c os incisos VII e VIII, do artigo 7º da Lei 
Federal nº 12.608, 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 com o previsto no Art. 1º, §2º e §4º do Art. 
2º e Art. 3º da Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional 
e: 

Considerando a intensa chuva de verão com tempestade de raios que atingiu o município de 
Macapá no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 20h00min, que excedeu as previsões meteorológicas 
e ultrapassou acumulado de chuva esperado para todo o mês de novembro, de 40mm, em apenas 6 horas 
choveu 100 mm; 

Considerando que a intensa tempestade de raios excedeu a capacidade de absorção de energia 
elétrica da empresa Isolux, contratada pela União e que atende ao Sistema Interligado Nacional (SIN), 
localizada no município de Macapá, responsável pela distribuição para 13 dos 16 municípios que compõe o 
Estado do Amapá, causando um Grande incêndio que danificou por completo a capacidade instalada; 

Considerando que o incêndio provocou um desligamento automático das linhas de transmissão no 
trecho Laranjal/Macapá às 20h47min de terça-feira, 3, assim como das usinas hidrelétricas Coaracy Nunes e 
Ferreira Gomes; 

Considerando que a situação causou uma interrupção de 250 MW de carga, afetando o 
fornecimento de 13 dos 16 municipios. A situação não afeta os municipios de Oiapoque, Laranjal do Jarí e 
Vitoria do Jarí; 

Considerando que o plano para restabelecimento na normalidade do Ministério de Minas e 
Energia (MME), para a subestação da empresa Isolux, contratada pela União e que atende ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN), indica que a resolução por completo do problema levará mais de 30 dias; 

Considerando que para amenizar os impactos causados pela interrupção na distribuição de 
energia, o comitê estadual juntamente com o Exercito Brasileiro alimentam continuamente todos os 
sistemas isolados de geração de energia dos hospitais públicos e privados, bem como as demais instituições 
que compõe os serviços essências; 
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Considerando que foram necessários a aquisição de combustível e geradores para manutenção 
das atividades essências; 

Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita que os 
órgãos que os órgãos da Administração Pública Estadual e Municipal realizem ações emergenciais de 
resposta visando à logística da operação e ao atendimento às necessidades temporárias de excepcional 
interesse público, bem como ações de mitigação de cenário do desastre, minimização aos danos e agravos à 
população; 

Considerando o princípio da Legalidade, da Moralidade, da Impessoalidade, e Eficiência que 
devem nortear a Administração Publica em sua função institucional; 

Considerando ainda o disposto no artigo 24, e seguintes da Lei 8.666/93, bem como as demais 
legislações que tratam da presente questão; 

Considerando que o Parecer nº 007/2020 da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – 
CEDEC que relatou a ocorrência desse desastre como favorável à DECRETAÇÃO de Situação de Emergência; 

Considerando por fim, que tal conjuntura impõe ao Governo do Estado do Amapá a Adoção de 
medidas urgentes e extraordinárias,  

DECRETA: 

Art. 1º Fica Decretada a situação anormal caracterizada como Situação de Emergência (SE) nos 
municipios amapaenses afetados pelo desastre, conforme informações contidas nos Formulários de 
Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre 
classificado como Natural, Desastre relacionados a tempestade com intensa atividade elétrica no interior 
das nuvens, com o grande desenvolvimento vertical – COBRADE nº 1.3.2.1.2.; 

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a gerenciamento 
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC, nas ações de resposta ao desastre. 

Art. 3º Fica autorizada a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC a promover e organizar 
as ações de voluntários no sentido de facilitar o apoio e a assistência à população afetada pelo desastre com 
acionamento de todo sistema estadual de proteção e defesa civil. 

Art. 4º Com base 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 resposta ao desastre, 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. 
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 
(noventa) dias. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.288 de 06.11.2020 
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2.32. DECRETO Nº 3885, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19;  

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 
medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 
durante o período de campanha eleitoral,  

 D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 11 de novembro de 2020, até a data de 17 de novembro de 
2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I – qualquer espécie de atividade política de pessoas em ruas, praças, ginásios, em ambiente 
público ou privado, mesmo que ao ar livre, que possa acarretar aglomeração de pessoas, tais como reuniões, 
caminhadas, carreatas, comícios, bandeiradas, etc.  

II – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 
de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

III – Academias de musculação, centros de treinamento, box de crossfit, ginástica, danças 
individuais, funcional, pilates e demais estabelecimentos de condicionamento físico; Atividades de esportes 
coletivos em clubes, praças, arenas, ginásios, quadras poliesportivas e similares; Esportes de contato (jiu 
jitsu, judô, tae kwon do, submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e similares); Escolas de natação e 
hidroginástica; Escolas de dança de salão, balé e similares; Escolinhas de futebol em campos society, arenas 
de esporte, quadras e ginásios; Atividades de equitação e equoterapia;  
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IV – agrupamentos de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 
atendimento presencial, sofrerá redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 
considerando a avaliação de risco contida no Relatório Técnico Científico nº 034/2020, anexo deste Decreto.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 21 horas.  

Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º 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 e 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.  

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 17 de novembro de 2020.  

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 034/2020 DE 
2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 17 de 
novembro de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.288 de 06.11.2020 
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2.33. DECRETO Nº 3915, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19;  

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 
medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 
durante o período de campanha eleitoral,  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 18 de novembro de 2020, até a data de 02 de dezembro de 
2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I – qualquer espécie de atividade política de pessoas em ruas, praças, ginásios, em ambiente 
público ou privado, mesmo que ao ar livre, que possa acarretar aglomeração de pessoas, tais como reuniões, 
caminhadas, carreatas, comícios, bandeiradas, etc.  

II – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 
de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

III – agrupamentos de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 
atendimento presencial, sofrerá redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 
considerando a avaliação de risco contida no Relatório Técnico Científico nº 036/2020, anexo deste Decreto.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  
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Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º 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 e 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.  

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 02 de dezembro de 2020.  

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 36/2020 DE 
2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 18 de 
novembro de 2020, com vigência até a data de 02 de dezembro de 2020.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.295 de 17.11.2020 
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2.34. DECRETO Nº 3950, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre o plano de retomada gradual das aulas presenciais nas 
escolas públicas e privadas no âmbito do Estado do Amapá para o ano 
letivo de 2021, visando reduzir os riscos de contaminação pelo novo 
Coronavírus (Covid-19), e adota outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são previstas no inciso 
II, do art. 11 e 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, e 

Considerando a necessidade da retomada das aulas presenciais no sistema educacional público e 
privado no Estado do Amapá; 

Considerando a ausência de vacina disponível contra o novo Coronavírus; 

Considerando, ainda, o Plano de Retomada Responsável elaborado pelo Comitê Estratégico 
Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades Educacionais Presenciais instituído pelo 
Decreto Estadual nº 3504, de 08 de outubro de 2020, 

DECRETA: 

Art. 1° As aulas presenciais na rede pública e particular de ensino somente retornarão no ano 
letivo de 2021. 

Art. 2° As escolas particulares e os cursinhos preparatórios poderão retornar suas atividades 
presenciais para planejamento do ano letivo 2021, desde que atendam a todos os cuidados básicos de 
prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19). 

Art. 3º A Secretaria de Estado da Educação - SEED manterá os polos on-line da Central do ENEM 
em 2020, para dar suporte pedagógico aos estudantes da 3ª série do ensino médio, devendo ainda fortalecer 
as programações da TV Assembleia voltadas aos conteúdos da Matriz de Referência do ENEM. 

Parágrafo único. O projeto Central ENEM em 2021 também terá por finalidade atender aos 
estudantes da 3ª série do ensino médio de 2020, que optarem em revisar os conteúdos da matriz de 
referência do ENEM. 

Art. 5º As escolas da rede de ensino público e privado, desde que cumpram todos os protocolos 
básicos de segurança contra a disseminação e contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), poderão, no 
ano de 2020, fazer atendimento presencial, tanto pedagógico como atendimento socioemocional com 
agendamento e cumprimento dos protocolos de biossegurança. 
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Art. 6º Publica-se em anexo o Plano de Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Educacionais Presenciais aprovado pelo Comitê Estratégico Intersetorial instituído pelo Decreto Estadual nº 
3504, de 08 de outubro de 2020. 

Art. 7º 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 7.297 de 19.11.2020 
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2.35. DECRETO Nº 3951, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Decretação da situação anormal caracterizada como Estado de 
Calamidade Pública na área do território do Estado do Amapá, afetada 
pelo desastre relacionado a tempestade com intensa atividade elétrica 
no interior das nuvens, com o grande desenvolvimento vertical – 
COBRADE nº 1.3.2.1.2, com interrupção do fornecimento de energia 
elétrica, visando ações de restabelecimento e assistência, e também 
para os fins da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá 
outras providências. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
119, inciso VIII e XXI, da Constituição do Estado do Amapá, c/c com o Inciso 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 calamidade pré-existente decorrente a grave crise de saúde pública em 
decorrência da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS – que afeta todo 
o sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública estruturado nacionalmente por meio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, objeto do Decreto nº 1413, de 19 de março de 2020, do Governo do Estado 
do Amapá, devidamente reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e Governo Federal; 

Considerando que o Estado do Amapá foi afetado por dois eventos não previsto no planejamento 
financeiro e orçamentário para o ano de 2020, e que o aumento não previsto da demanda, provocado pela 
pandemia e agravada pela atual crise energética que vem enfrentando; 

Considerando que um dos eventos adversos foi causado pelo incêndio de uma instalação de 
responsabilidade técnica e jurídica do ente Federal, que limita a atuação do ente Estadual, além disso, as 
ações necessárias para seu restabelecimento por completo superaram suas competências. 

Considerando que a estrutura administrativa e operacional dos entes Estaduais e municipais estão 
sendo afetados pela interrupção de energia, que paralisam atividades trazendo prejuízos a própria 
administração pública e a suas equipes de resposta e a particulares num ciclo danoso e progressivo ao 
Estado do Amapá; 

Considerando a comoção pública da sociedade brasileira causada pelos relatos dos reflexos da 
interrupção de energia sobre a sociedade amapaense e a urgente necessidade de ofertar assistência aos 
afetados, com protestos relevantes a ponto de justificar a suspensão das eleições na capital por decisão no 
Processo nº 0601767-20.2020.6.00.0000 do Tribunal Superior Eleitoral - TSE; 
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Considerando que o poder público estadual precisa realizar medidas emergenciais de prevenção, 
mitigação, preparação, resposta e recuperação desse cenário em proporções não previstas no seu 
planejamento anual e plurianual; 

Considerando que os impactos do desastre causaram prejuízos socioeconômicos públicos e 
privados para todos os entes federados afetados; 

Considerando o disposto no artigo 24, da lei 8.666/93; 

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, 
resposta e recuperação 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 o princípio da Legalidade, da Moralidade, da Impessoalidade e da Eficiência que 
devem nortear a Administração Pública em sua função institucional; 

Considerando os relatórios da Policia Militar, da Superintendência de Vigilância em Saúde do 
Estado do Amapá, da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado do Planejamento, da 
Companhia de água e Esgoto do Amapá, dentre outros, que demonstram os impactos ocasionados pelo 
evento adverso; 

Considerando ainda a observância do previsto no Art. 119, Incisos VIII e XXI da Constituição 
Estadual; o disposto no Art. 2º e Art. 7º, Inciso VII tudo da Lei nº 12.608 de 10/04/12; o disposto no Art. 1º, 
nos § 3º e §4º do Art. 2º e Art. 3º da Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério 
da Integração Nacional; 

Considerando o Parecer Técnico nº 008/2020, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil – CEDEC, favorável à DECRETAÇÃO de Estado de Calamidade Pública;Considerando, por fim, que tal 
conjuntura impõe ao Governo do Estado do Amapá a adoção de medidas urgentes e extraordinárias, 
respeitando os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Moralidade, da Impessoalidade, da Publicidade e 
da Eficiência, que norteiam a Administração Pública em sua função institucional e no cumprimento ao 
disposto no artigo 24, da lei 8.666/93; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica Decretada a situação anormal caracterizada como Estado de Calamidade Pública (ECP) 
nas áreas do território do Estado do Amapá, afetado pela interrupção de energia elétrica, caracterizando 
desastre relacionado a tempestade com intensa atividade elétrica no interior das nuvens, com o grande 
desenvolvimento vertical – COBRADE nº 1.3.2.1.2. 

Art. 2º Esta decretação visa atender o previsto no art.65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, em razão da grave crise ocasionada pela interrupção de energia, agravando a calamidade 
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pública relacionada à pandemia provocada pela COVID 19, e suas repercussões nas finanças públicas e 
privadas do Estado do Amapá. 

Art. 3º Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias 
para enfrentar os efeitos danosos do desastre sobre a população. 

Art. 4º As autoridades competentes editarão os atos normativos necessários à regulamentação e 
execução dos atos administrativos em razão do estado de calamidade pública decretado. 

Art. 5º 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 os fins do art. 65, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do inciso V, do artigo 102, da Constituição do Estado do 
Amapá. 

Art. 6º Fica autorizada a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC a solicitar 
Reconhecimento Federal do ECP 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, minimizando seus efeitos 
sobre a população afetada. 

Art. 7º Com base 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 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 cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, 
contados a partir da caracterização do desastre, prazo de vigência do ECP declarado, vedada a prorrogação 
de contratos. 

Art. 8º O prazo de vigência deste Decreto é de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua 
publicação. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.298 de 21.11.2020 
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2.36. DECRETO Nº 4091, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19;  

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 
medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 
durante o período de campanha eleitoral, 

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 03 de dezembro de 2020, até a data de 17 de dezembro de 
2020, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I – qualquer espécie de atividade política de pessoas em ruas, praças, ginásios, em ambiente 
público ou privado, mesmo que ao ar livre, que possa acarretar aglomeração de pessoas, tais como reuniões, 
caminhadas, carreatas, comícios, bandeiradas, etc.  

II – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 
de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

III – agrupamentos de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 
atendimento presencial, sofrerá redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 
considerando a avaliação de risco contida no Relatório Técnico Científico nº 038/2020, anexo deste Decreto.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  
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Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º 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 e segurança - Polícias 
Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, IAPEN e Procon – que participem dos órgãos que compõem 
a frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, incluindo também o Sistema de Atendimento ao 
Cidadão - SUPERFÁCIL, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de 
Estado da Infraestrutura e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de trabalho 
necessária para o funcionamento de cada órgão.  

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 17 de dezembro de 2020.  

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 38/2020 DE 
2020, DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir de 03 de dezembro de 2020, com vigência até a data 
de 17 de dezembro de 2020. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.306 de 03.12.2020 
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2.37. DECRETO Nº 4391 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19;  

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 
medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 
durante o período de campanha eleitoral,  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 01 de janeiro de 2021, até a data de 15 de janeiro de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 
de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

II – agrupamentos de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 
atendimento presencial, sofrerá redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 
considerando a avaliação de risco contida no Relatório Técnico Científico nº 042/2020, anexo deste Decreto.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  
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Art. 3º 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 e segurança - Polícias 
Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, IAPEN e Procon – que participem dos órgãos que compõem 
a frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, incluindo também o Sistema de Atendimento ao 
Cidadão - SUPERFÁCIL, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de 
Estado da Infraestrutura e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de trabalho 
necessária para o funcionamento de cada órgão.  

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 31 de dezembro de 2020.  

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 42/2020, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 01 de janeiro de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.324 de 31.12.2020 
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2.38. DECRETO Nº 0132, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus;  

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

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

contaminação do Covid-19;  

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

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

durante o período de campanha eleitoral,  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 16 a 19 de janeiro de 2021, em todo o território do Estado do 

Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I – todas as atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas 

de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

II – agrupamento de pessoas em locais públicos.  

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não previstas neste artigo, na modalidade de 
atendimento presencial, sofrerá redução de horário de funcionamento e serão reguladas pelos municípios, 
considerando a avaliação de risco contida no Relatório Técnico Científico nº 002/2021, anexo deste Decreto. 

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 

logradouros públicos a partir das 22 horas. 

Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
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indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 

residência. 

Art. 3º 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 e segurança - Polícias 

Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, IAPEN e Procon – que participem dos órgãos que compõem 

a frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, incluindo também o Sistema de Atendimento ao 

Cidadão - SUPERFÁCIL, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de 

Estado da Infraestrutura, secretaria de Estado da Comunicação e os titulares das Unidades Gestoras, aos 

quais caberá definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão. 

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 19 de janeiro de 2021. 

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 

Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 

bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 

de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 

JUNHO DE 2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 

RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 02/2021, DO 

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 16 de janeiro de 

2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.334de 15.01.2021 
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2.39. DECRETO 0154, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 
 
                                                           Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 

rígida temporariamente, 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 inciso 
II, do art. 11 e 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, e  

Considerando o aumento de casos de contaminação pelo novo Coronavírus; 

Considerando a elevação do atendimento e a dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde - UBS e o aumento de casos de internação por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19; 

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de 
medidas necessárias para evitar o aumento do número de casos de covid-19 no âmbito estadual e municipal 
durante o período de campanha eleitoral,  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 20 de janeiro de 2021, até a data de 26 de janeiro de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou qualquer atividade esportiva que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas. 

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  
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Art.3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços. 

§ 1º Os dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, tendo como base a avaliação de risco contida no Relatório 
Técnico Científico nº 003/2021, anexo deste Decreto.  

§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - Agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  

II - Sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - Locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - Estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto.  

VII - Indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  

VIII - Igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos;  

§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz.  

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, incluindo também o Sistema de Atendimento ao Cidadão - SUPERFÁCIL, Agência de Fomento 
do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da 
Comunicação e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária 
para o funcionamento de cada órgão. 
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Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 26 de janeiro de 2021. 

Art. 6º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 03/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP. 

Art. 7° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, 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. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 20 de janeiro de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.336de 19.01.2021 
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2.40. DECRETO 0217, DE 25 DE JANEIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 
II, do art. 11 e 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, e  

D E C R E T A:  

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 27 de janeiro de 2021, até a data de 02 de fevereiro de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e similares;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou qualquer atividade esportiva que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art.3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços.  

§ 1º Os dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, tendo como base a avaliação de risco contida no Relatório 
Técnico Científico nº 004/2021, anexo deste Decreto.  

§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - Agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  
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II - Sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - Locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - Estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto.  

VII - Indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  

VIII - Igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos;  

§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz.  

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, incluindo também o Sistema de Atendimento ao Cidadão - SUPERFÁCIL, Agência de Fomento 
do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da 
Comunicação e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária 
para o funcionamento de cada órgão.  

Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 02 de fevereiro de 2021.  

Art. 6º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 04/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP. 

 
Art. 7° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 

Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras autoridades 
administrativas competentes, ficam incumbidas de fiscalizar o cumprimento do presente Decreto, podendo 
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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. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 27 de janeiro de 
2021.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.340 de 25.01.2021 
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2.41. DECRETO 0313, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre as medidas sanitárias a serem adotadas no período do 
carnaval voltadas para o enfrentamento da Covid-19. 

 
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. 1º Fica suspensa em todo o território do Estado do Amapá a realização de festas ou eventos 

comemorativos do carnaval, incluindo prévias carnavalescas, eventos esportivos e outros eventos similares, 
realizados em ambientes abertos ou fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada. 

 
§ 1º Fica vedado ao Poder Executivo a concessão de financiamento ou apoio a eventos 

carnavalescos no período de vigência das restrições impostas por este Decreto. 
 
§ 2º Integra também este regramento o disposto no Decreto nº 0217, de 25 de janeiro de 2021, e 

suas posteriores alterações, que venham a estabelecer novas restrições de aglomerações de pessoas, com a 
finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º Fica vedada a concessão de ponto facultativo nas repartições públicas no período definido 

em calendário para o carnaval, especialmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021. 
Art. 3º Fica vedado o consumo de bebida alcóolica em logradouros e vias públicas nos dias 06, 07, 

13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2021. 
 
Art. 4º A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida pela 

Superintendência de Vigilância em Saúde, em articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e 
municipais, e com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, onde houver. 

Decreto nº 0313 de 01 de fevereiro de 2021 ...................................... f. 02 
Parágrafo único. Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar, 

quando necessário, a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público 
Estadual e do Ministério Público Federal. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com vigência até o dia 21 de fevereiro 

de 2021. 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.345 de 01.02.2021 
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2.42. DECRETO 0328, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 
II, do art. 11 e 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 Ficam suspensas, a contar de 03 de fevereiro de 2021, até a data de 10 de fevereiro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e outros 
empreendimentos similares, incluindo eventos realizados em embarcações;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2º Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços.  

§ 1º Os dias, horários e forma de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, tendo como base a avaliação de risco contida no Relatório 
Técnico Científico SVS nº 005/2021, e em conformidade com as medidas de distanciamento recomendadas 
para a classificação de risco moderado/faixa laranja constante no Instrumento para Apoio à Tomada de 
Decisão na Resposta à Pandemia da COVID-19 na Esfera Local, anexos deste Decreto.  
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§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - Agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  

II - Sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - Locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - Estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto;  

VII - Indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  

VIII - Igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos, 
em conformidade com a Lei nº 2.531, de 05 de janeiro de 2021.  

§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz.  

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e PROCON - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá 
definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão.  

Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 10 de fevereiro de 2021.  

Art. 6º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
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JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 05/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP. 

Art. 7° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o PROCON, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, 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. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 03 de fevereiro de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.346 de 02.02.2021 
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2.43. DECRETO 0415, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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. 1° Ficam suspensas, a contar de 10 de fevereiro de 2021, até a data de 16 de fevereiro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e outros 
empreendimentos similares, incluindo eventos realizados em embarcações;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços. 

§ 1º Os dias, horários e forma de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 
cepa na região e as informações e análises contidas no Parecer Técnico Científico SVS nº 006/2021, entre 
outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à 
Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, 
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CONASS e CONASEMS, que classifica o Estado na faixa de Risco Moderado/Laranja e orienta os gestores para 
a adoção das seguintes medidas restritivas:  

I - adoção das medidas básicas e transversais;  

II - adoção das medidas de distanciamento social seletivo 1 e 2;  

III - suspensão de atividades escolares presenciais;  

IV - proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme avaliação local;  

V - adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local;  

VI - avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de 
uso dos clientes, conforme o risco no território;  

VII - avaliar a adequação de horários diferenciados, nos setores econômicos para reduzir 
aglomeração nos sistemas de transporte público e nos portos;  

VIII - adoção de medidas rígidas de vigilância e restrições em portos, ancoradouros de 
embarcações interestaduais e aeroportos, com implementação de medidas de controle sanitário no 
desembarque de passageiros oriundos de outros Estados.  

§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  

II - sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto;  

VI - indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  
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VII - igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos, 
em conformidade com a Lei Estadual nº 2531, de 5 de janeiro de 2021.  

§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz.  

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá 
definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão.  

Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 16 de fevereiro de 2021.  

Art. 6° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, 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. 7º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 06/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP.  

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 10 de fevereiro de 
2021.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.350 de 02.02.2021 
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2.44. DECRETO 0469, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 
II, do art. 11 e 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. 1° Ficam suspensas, a contar de 16 de fevereiro de 2021, até a data de 22 de fevereiro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e outros 
empreendimentos similares, incluindo eventos realizados em embarcações;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços. 

§ 1º Os dias, horários e forma de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 
cepa na região e as informações e análises contidas no Parecer Técnico Científico SVS nº 007/2021, entre 
outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à 
Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, 
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CONASS e CONASEMS, que classifica o Estado na faixa de Risco Moderado/Laranja e orienta os gestores a 
manter as seguintes medidas de proteção a vida:  

I - adoção das medidas básicas e transversais;  

II - adoção das medidas de distanciamento social seletivo 1 e 2;  

III - suspensão de atividades escolares presenciais;  

IV - proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme avaliação local;  

V - adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local;  

VI - avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de 
uso dos clientes, conforme o risco no território;  

VII - avaliar a adequação de horários diferenciados, nos setores econômicos para reduzir 
aglomeração nos sistemas de transporte público e nos portos;  

VIII - adoção de medidas rígidas de vigilância e restrições em portos, ancoradouros de 
embarcações interestaduais e aeroportos, com implementação de medidas de controle sanitário no 
desembarque de passageiros oriundos de outros Estados.  

§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  

II - sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto;  

VI - indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  
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VII - igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos, 
em conformidade com a Lei Estadual nº 2531, de 5 de janeiro de 2021.  

§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz. 

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá 
definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão. 

Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 22 de fevereiro de 2021. 

Art. 6° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, 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. 7º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 07/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 16 de fevereiro de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.354 de 15.02.2021 
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2.45. DECRETO N° 0563, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 
II, do art. 11 e 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. 1° Ficam suspensas, a contar de 23 de fevereiro de 2021, até a data de 01 de março de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e outros 
empreendimentos similares, incluindo eventos realizados em embarcações;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços. 

§ 1º Os dias, horários e forma de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 
cepa na região e as informações e análises contidas no Parecer Técnico Científico SVS nº 008/2021, entre 
outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à 
Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, 
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CONASS e CONASEMS, que classifica o Estado na faixa de Risco Moderado/Laranja e orienta os gestores a 
manter as seguintes medidas de proteção a vida:  

I - adoção das medidas básicas e transversais;  

II - adoção das medidas de distanciamento social seletivo 1 e 2;  

III - suspensão de atividades escolares presenciais;  

IV - proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme avaliação local;  

V - adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local;  

VI - avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de 
uso dos clientes, conforme o risco no território;  

VII - avaliar a adequação de horários diferenciados, nos setores econômicos para reduzir 
aglomeração nos sistemas de transporte público e nos portos;  

VIII - adoção de medidas rígidas de vigilância e restrições em portos, ancoradouros de 
embarcações interestaduais e aeroportos, com implementação de medidas de controle sanitário no 
desembarque de passageiros oriundos de outros Estados.  

§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  

II - sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto;  

VI - indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  
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VII - igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos, 
em conformidade com a Lei Estadual nº 2531, de 5 de janeiro de 2021.  

§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz. 

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC/SUPER FÁCIL 
e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária para o 
funcionamento de cada órgão. 

Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 01 de março de 2021. 

Art. 6° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, 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. 7º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 08/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 23 de fevereiro de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.359 de 22.02.2021 
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2.46. DECRETO Nº 0662 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 
II, do art. 11 e 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. 1° Ficam suspensas, a contar de 02 de março de 2021, até a data de 08 de março de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I - atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e outros 
empreendimentos similares, incluindo eventos realizados em embarcações;  

II - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas.  

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a circulação de pessoas em praças, calçadas e 
logradouros públicos a partir das 22 horas.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou serviço público considerado essencial, para aquisição de alimentos ou produtos considerados 
indispensáveis para sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º Fica estabelecido, em todo o território do Estado do Amapá, o limite máximo de 22 horas, 
para o funcionamento e/ou realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais 
e de serviços. 

§ 1º Os dias, horários e forma de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 
cepa na região e as informações e análises contidas no Parecer Técnico Científico SVS nº 009/2021, entre 
outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à 
Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, 
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CONASS e CONASEMS, que classifica o Estado na faixa de Risco Alto/Vermelho e orienta os gestores a 
manter as seguintes medidas de proteção a vida:  

I - adoção das medidas básicas e transversais;  

II - adoção das medidas de distanciamento social seletivo 1 e 2;  

III - suspensão de atividades escolares presenciais;  

IV - proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme avaliação local;  

V - adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local;  

VI - avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de 
uso dos clientes, conforme o risco no território;  

VII - avaliar a adequação de horários diferenciados, nos setores econômicos para reduzir 
aglomeração nos sistemas de transporte público e nos portos;  

VIII - adoção de medidas rígidas de vigilância e restrições em portos, ancoradouros de 
embarcações interestaduais e aeroportos, com implementação de medidas de controle sanitário no 
desembarque de passageiros oriundos de outros Estados;  

IX - fica vedado o consumo de bebida alcóolica em logradouros e vias públicas nos dias 05, 06 e 07 
de março de 2021.  

§ 2º Permanecerão desenvolvendo atividades na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas:  

I - agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares;  

II - sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais); escritórios e 
Conselhos de profissionais liberais (arquitetos, administradores, serviços contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e representantes;  

IV - locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  

V - estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 
aeroporto;  
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VI - indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  
VII - igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou religião, realizados no interior de templos, 

em conformidade com a Lei Estadual nº 2531, de 5 de janeiro de 2021. 
§ 3º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 

similares, a realização de show de música com banda e som mecânico, bem como, a abertura e/ou 
improvisação, nos seus ambientes internos e externo de pista de dança, sendo permitido somente a 
realização de show musical solo tipo violão e voz.  

Art. 4º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, IAPEN e Procon - que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do 
vírus Covid-19, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC/SUPER FÁCIL 
e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária para o 
funcionamento de cada órgão.  

Art. 5º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 08 de março de 2021.  

Art. 6° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, 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. 7º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e outras medidas de restrição de circulação 
de pessoas previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE 
JUNHO DE 2020 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA 
RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Nº 09/2021, DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP.  

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar 02 de março de 
2021.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.364de 01.03.2021 
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2.47. DECRETO Nº 0775 DE 09 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais 
rígida temporariamente, 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 inciso 

II, do art. 11 e 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 Ficam suspensas, a contar de 09 de março de 2021, até a data de 15 de março de 2021, em 

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

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  

II – atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 

e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência e uso comum em condomínios, 

associações e congêneres;  

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 

poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 

realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados;  

VI – serviços de transporte interestadual de passageiros, nas modalidades rodoviário e hidroviário, 
a partir do dia 14 de março, sendo permitido somente o transporte de cargas. 

 
Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 21 

horas às 05 horas da manhã – toque de recolher;  

II - o consumo de bebida alcóolica no interior dos estabelecimentos comerciais, logradouros, 

praças, calçadas e vias públicas – lei seca.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 

subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 

residência.  
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Art. 3º Ficam suspensas em todo o território do Estado do Amapá as atividades econômicas 

classificadas como não essenciais, a contar das 20 horas do dia 12 até as 05 horas do dia 15 de março de 

2021.  

§ 1º Durante este período, será permitido o funcionamento das seguintes atividades:  
I - 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, comercio de pescados, padarias, 
congêneres e casas lotéricas;  

II - estabelecimentos médicos, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, 
farmácias de manipulação, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação humana;  

III - obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura, desde que sejam 
adotadas providências para evitar a aglomeração de pessoas no local;  

IV – oficinas automotivas, borracharias, empresas de telecomunicação/internet;  

V – lojas de materiais de construção, petshop’s, casas de venda de ração animal, defensivos ou 
insumos agrícolas, autopeças e concessionárias;  

VI - Os restaurantes instalados em estabelecimentos de hospedagem, para atendimento exclusivo 
aos hóspedes.  

§ 2º Fica vedado aos estabelecimentos comerciais do segmento de restaurantes, lanchonete e 
similares, a realização de show de música com banda, apresentação solo e som mecânico, bem como, a 
abertura e/ou improvisação de pista de dança, nos seus ambientes internos e externo.  

Art. 4º Fica estabelecido o horário das 06 horas até as 20 horas, para funcionamento e/ou 

realização de atividades presenciais nos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, localizados 

em todo o território do Estado do Amapá.  

Parágrafo único. Permanecerão funcionando na modalidade atendimento presencial, em horário 

24 (vinte e quatro) horas, inclusive no período estabelecido no caput do artigo 4º, as seguintes atividades:  

I - agências de viagens, turismo e afins; funerárias; chaveiros e carimbos; transportadoras; planos 
de saúde; hotéis e motéis; farmácias, drogarias e manipulação e similares; 

II - sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 
similares e clínicas médicas e laboratórios;  

III - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amapá (escritórios e profissionais);  
IV - locadoras de veículos, postos de combustível e borracharias;  
V - estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 

aeroporto;  
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VI - indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  
VII – cultos ou eventos religiosos realizados em Igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou 

religião, em conformidade com a Lei Estadual nº 2531, de 5 de janeiro de 2021. 
 
Art. 5° Os dias, horários e forma de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e 

de serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 

cepa na região e as informações e análises contidas no Parecer Técnico Científico SVS nº 010/2021, entre 

outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à 

Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, 

CONASS e CONASEMS e o disposto neste Decreto. 

 

Art. 6º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-

se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança ( PM/AP, Polícia Civil, 

Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon) que participem dos órgãos que compõem a 

frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado 

das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de 

Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sistema Integrado de 

Atendimento ao Cidadão – SIAC/SUPER FÁCIL e os titulares das Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a 

força de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão. 

 

Art. 7º Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providencias:  

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros;  

II – isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer aglomeração de 

pessoas;  

III – planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança e 

vigilância sanitária do Estado e dos Municípios, incluindo a realização das blitz em rodovias e em pontos 

estratégicos da cidade;  

IV – fortalecer e/ou implantar unidades sentinelas nas UBS, para atender e tratar de pacientes nas 

fase I e II da doença;  

V - intensificar ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 

detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 

contactantes;  

VI – fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 
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VII – planejamento e execução ações com barreiras e procedimentos para implantação do rodizio 

de placas. 

Art. 8° A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 

Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras autoridades 

administrativas do estado e dos municípios, 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. 9º Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 

Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 

bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 

restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte deste Decreto: 

a) Protocolo Sanitário Padrão; 

b) Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 

c) Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na Esfera 

Local; 

d) Parecer Técnico-Científico nº 010/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública - COESP. 

 

Art. 10. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 15 de março de 2021. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data da publicação. 

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador  
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.370de 09.03.2021 
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ANEXO I 
PROTOCOLO SANITÁRIO 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.  

▪ É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento.  

▪ 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.  

▪ 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 1,5m (um metro e 
meio) 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.  

▪ 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta.  

▪ Academia de ginástica - Minimizar o fluxo clientes através do agendamento prévio para 
atendimento organizando “turmas”, composta por no máximo 40% do total da taxa de ocupação, 
determinado pela divisão do total da área em m², dividido por 4, com horário específico não superior a uma 
hora de atividade, reservando o tempo mínimo de 30 minutos entre os horários de cada turma para 
higienização dos equipamentos e mobiliário. 
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2.48. DECRETO Nº 0907 DE 16 DE MARÇO DE 2021 

 
Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida (LOCKDOWN), c o m 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 inciso 

II, do art. 11 e 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:  

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 16 de março de 2021, até a data de 24 de março de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  
II – atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres;  

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V – agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados;  
VI – serviços de transporte interestadual de passageiros, na modalidade hidroviário, sendo 

permitido somente o transporte de cargas.  
 
Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 21 

horas às 05 horas da manhã – toque de recolher;  
II - o consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais, logradouros, 

praças, calçadas e vias públicas – lei seca.  
Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 3º Não se incluem na suspensão prevista neste Decreto as seguintes atividades classificadas 
como essenciais:  
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I - hospitais e hemocentros; estabelecimento médico, clínicas de reabilitação, clínicas de vacinação 
humana, clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, psicológicas, clínicas veterinárias, 
laboratórios de análises clínicas; farmacêuticos, farmácias de manipulação, drogarias, óticas; planos de 
saúde e afins;  

II - distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, produtos de limpeza e higiene, água, 
gás, supermercados, atacadão, mercadinhos, minibox e similares, distribuidora e revenda de GLP, batedeiras 
de açaí, açougues, peixarias, panificadora e congêneres, frutarias e hortifrutigranjeiro e feiras livres;  

III – concessionárias, lavagem de veículos, oficina mecânica automotiva, oficina de refrigeração;  
IV - postos de combustíveis, borracharia, chaveiro e carimbos;  
V - bancos, cooperativas de crédito, correspondentes bancários ou estabelecimentos congêneres, 

lotéricas, correios e cartórios;  
VI - empresas de fornecimento de serviços de internet, telefonia, energia elétrica e água potável;  
VII - funerárias e cemitérios;  
VIII – estabelecimentos de hotelaria e assemelhados e restaurantes instalados no interior dos 

estabelecimentos de hospedagem, para atendimento exclusivo aos hóspedes;  
IX - lojas de material de construção, revenda de cimento, ferro e assemelhados;  
X - transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, transporte com uso de aplicativos, taxi, 

mototaxi, transportadoras e empresas de logística, terminais e depósitos e serviços de entrega de qualquer 
natureza;  

XI - obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura, desde que sejam 
adotadas providências para evitar a aglomeração de pessoas no local.  

 
Art. 4º Fica estabelecido o horário das 06 horas até as 20 horas, para funcionamento e/ou 

realização de atividades presenciais nos estabeleci-mentos comerciais, industriais e de serviços localizados 
em todo o Estado do Amapá, cujas as atividades não estão suspensas por força deste Decreto.  

 

Parágrafo único. Permanecerão funcionando na modalidade atendimento presencial, em horário 
24 (vinte e quatro) horas as seguintes atividades:  

I – todas as atividades relacionadas nos incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, X e XI, do artigo 3º, deste 
Decreto, classificadas como essenciais;  

II - agências de viagens, turismo e afins, planos de saúde;  
III - sociedade sem fins lucrativos de apoio e recuperação de dependentes de álcool, drogas e 

similares e clínicas médicas e laboratórios;  
IV – Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Amapá (escritórios e profissionais);  
V - estabelecimentos comerciais e estacionamento de veículos localizados no interior do 

aeroporto;  
VI - indústrias, obras públicas e privadas de edificação, pavimentação e infraestrutura;  
VII – cultos ou eventos religiosos realizados em Igrejas e Templos Religiosos de qualquer credo ou 

religião, em conformidade com a Lei Estadual nº 2531, de 5 de janeiro de 2021.  
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Art. 5º A partir das 06 horas do dia 18 até o dia 24 de março, as atividades abaixo obedecerão aos 
seguintes regramentos de lockdown:  

 
I – ficam suspensas as atividades presenciais em academias de ginástica, parques, museus e 

assemelhados;  
II - fica vedado o funcionamento na modalidade atendimento presencial das atividades de 

restaurantes, lanchonetes, sorveterias, cafeterias, pizzaria e assemelhados, com exceção dos atendimentos 
na modalidade delivery, efetuado no horário das 06 horas até as 00horas;  

III - fica vedado o funcionamento na modalidade atendimento presencial das atividades abaixo, 
com exceção dos atendimentos nas modalidades delivery:  

a) comercialização de móveis e eletrodomésticos, bijuterias e acessórios, calçados;  
b) comércio de autopeças, acessórios, pneus, baterias e afins;  
c) comércio varejista de materiais e equipamentos para escritório, lojas de informática, eletrônicos 

e telefonia, joalherias e afins, loja de bombons e enfeites, loja de brinquedos, loja de variedades, lojas de 
artigos esportivos e afins, lojas de departamento ou magazines, lojas de tintas automotivas, lojas de 
vestuário, acessórios e similares, papelarias e livrarias, shopping center e galerias comerciais.  

 
Art. 6º Os estabelecimentos adiante listados funcionarão somente na modalidade de atendimento 

presencial por agendamento com hora marcada, conforme estabelecido neste Decreto:  

I - agências de viagens, turismo e afins;  
II – estabelecimento médico, clínicas de reabilitação, clínicas de vacinação humana, clínicas 

médicas, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, psicológicas, clínicas veterinárias, laboratórios de 
análises clínicas, planos de saúde e afins;  

III – concessionárias, oficina mecânica automotiva, oficina de refrigeração;  
IV - empresas de decoração e design, escritório e prestadores de serviços, escritórios 

compartilhados (coworking), escritórios de profissionais liberais (arquitetos, administradores, contadores, 
engenheiros e representantes), imobiliárias e corretoras;  

V - lavanderia, manutenção de aparelho de climatização, manutenção de eletroeletrônicos, 
revenda, manutenção e limpeza de piscinas, seguradoras, lojas de material de caça e pesca, serviços de 
publicidade e afins;  

VI - salão de beleza, barbearias, esmalterias, cuidados pessoais e atelier de tatuagem.  
 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Art. 7º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que são essenciais, tais como aquelas que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e 
CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon) que 
participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, Procuradoria-
Geral do Estado, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de 
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Estado da Comunicação, Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, Companhia de Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de 
Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá – RURAP e Agência de Fomento do 
Amapá, bem como os titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo, aos quais caberá definir a força 
de trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão do governo, em horário reduzido, das 08 às 14 
horas, com exceção das seguintes atividades:  

I - permanecerão em execução, na modalidade de atendimento presencial, as atividades e ações 
dos Programas Peixe Popular, Feira do Programa de Aquisição de Alimentos – Feira do PAA e Renda Pra Viver 
Melhor.  

Art. 8° Ficam suspensas atividades presenciais, inclusive aulas presenciais, em todos os níveis de 
ensino na rede pública e privada de educação, a contar da data de 18 de março de 2021.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9° Os dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 
cepa na região e as informações e análises contidas no Parecer Técnico Científico SVS nº 011/2021, entre 
outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à 
Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, 
CONASS e CONASEMS e o disposto neste Decreto.  

Art. 10. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providencias:  

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros;  

II – isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer aglomeração de 
pessoas;  

III – planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
municípios, estado e da união, bem como as vigilância sanitária do estado e dos municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV – fortalecer e/ou implantar unidades sentinelas nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes;  

VI – fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação;  

VII – planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas.  
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Art. 11. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do estado e dos municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  

Art. 12. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte deste Decreto:  

I - Protocolo Sanitário Padrão;  
II - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  
III - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na Esfera 

Local;  
IV – Parecer Técnico-Científico nº 011/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública - COESP.  
 
Art. 13. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 24 de março de 2021.  
 
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador  
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.375de 16.03.2021 
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ANEXO I 

PROTOCOLO SANITÁRIO 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.  

▪ É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento.  

▪ 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.  

▪ 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 1,5m (um metro e 
meio) 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.  

▪ 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta.  
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2.49. DECRETO Nº 0990, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida (LOCKDOWN), 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 inciso 
II, do art. 11 e 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:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:  
 
I – atendimento presencial – forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido;  
II – delivery – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio;  
III – drive thru – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo;  
IV – agendamento com hora marcada – modalidade de atendimento presencial de um único 

cliente por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido.  
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 25 de março de 2021, até a data de 31 de março de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  
II – atividades de lazer em clubes e balneários públicos e  privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família;  

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V – atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados; shopping center, 
galerias comerciais e academias de ginástica;  
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VI – agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados;  
VII – serviços de transporte interestadual de passageiros, na modalidade hidroviário, sendo 

permitido somente o transporte de cargas;  
VIII – autoescolas, escolas de cursos livres de formação inicial e continuada ou de qualificação 

profissional, idiomas e música; cursos de formação, reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil;  

IX – lojas de conveniência;  
X – esporte de contato – jiu jitsu, judô, taekwondo, submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 

similares;  
XI – escolas de natação e hidroginástica;  
XII – escolas de dança de salão, balé e similares;  
XIII – shopping centers, galerias comerciais e similares.  
Parágrafo único. os estabelecimentos comerciais e de serviços instalados no interior de shopping 

center, galerias comerciais e similares ficam autorizados a operar nas mesmas condições permitidas aos seus 
homônimos localizados fora destes estabelecimentos.  

 
Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  
 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 20 

horas às 06 horas da manhã – toque de recolher;  
II – a venda e consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais, 

logradouros, praças, calçadas e vias públicas – lei seca.  
Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

 
Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 

constantes no Anexo I deste Decreto, nas seguintes condições:  
 
I – dias 25 e 26.03.2021 (quinta e sexta-feira): fica autorizado o funcionamento de todas as 

atividades listadas no Anexo I, nos horários e modalidade de atendimento nele definido; 
II – dias 27 e 28.03.2021 (sábado e domingo), fica autorizado a funcionar:  
a) farmácias (somente para venda de medicamentos) e postos de gasolina/combustível (somente 

para abastecimento de veículos), com atendimento na modalidade presencial, 24 horas;  
b) revendas de gás de cozinha e água mineral (vedada a venda de bebida alcóolica) - atendimento 

na modalidade delivery, das 8 horas às 20 horas;  
c) Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de qualquer natureza; 

sorveterias; pizzarias e churrascarias, com atendimento na modalidade delivery, no horário das 08 horas à 01 
hora da manhã;  

d) as atividades e serviços que integram o Grupo I - Anexo I, deste Decreto.  
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III – dias 29 a 31.03.2021 (segunda, terça e quarta-feira), fica autorizado a funcionar:  
a) farmácias (somente para venda de medicamentos) e postos de gasolina/combustível (somente 

para abastecimento de veículos), com atendimento na modalidade presencial, 24 horas;  
b) revendas de gás de cozinha e água mineral (vedada a venda de bebida alcóolica), com 

atendimento na modalidade delivery, das 08 horas às 20 horas;  
c) supermercados e atacarejos (somente para venda de alimentos e material de higiene e limpeza), 

com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por família), no horário das 07 horas às 13 horas, 
sendo a primeira hora reservada para atendimento exclusivo dos casos previstos na Lei nº 10.048/2000, que 
trata da prioridade de atendimento às pessoas;  

d) minibox, mercantis e assemelhados (somente para venda de alimentos e material de higiene e 
limpeza), com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por família), no horário das 10 horas às 
18 horas;  

e) açougue e peixaria, com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por família), no 
horário das 07 horas às 13 horas;  

f) batedeiras de açaí, com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por família), no 
horário das 08 horas às 20 horas;  

g) docerias, lanchonetes, fast food e similares, restaurantes de qualquer natureza, churrascaria e 
sorveteria, com atendimento na modalidade delivery, no horário das 08 horas às 01 hora da manhã;  

h) padarias, com atendimento pague e leve, ficando vedado o consumo de qualquer alimento no 
interior do estabelecimento, inclusive no setor de buffet e cafeteria, que deverão permanecer isolados;  

i) atividades classificadas no Anexo I, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele 
definido.  

§ 1º Fica vedada a venda de bebida alcóolica e o funcionamento na modalidade presencial das 
lanchonetes, restaurantes e magazines instalados no interior de supermercado, atacarejo, galeria comercial 
e assemelhados, sendo permitido somente o atendimento delivery.  

§ 2º O funcionamento das Igrejas e Templos Religiosos, mesmo sendo considerados por lei 
estadual como atividade essencial, funcionarão de segunda-feira a domingo, no horário das 06 às 20 horas, 
com 50% da taxa de ocupação, até o limite de 50 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares.  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

Art. 5º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon) que participem dos órgãos que compõem a 
frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado das 
Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de Estado 
da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de Eletricidade do 
Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural 
do Estado do Amapá – RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os titulares de todas as Unidades 
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Gestoras do Governo, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada 
órgão do governo, em horário reduzido, das 08 às 14 horas, com exceção das seguintes atividades:  

I - permanecerão em execução, na modalidade de atendimento presencial, as atividades e ações 
dos Programas Peixe Popular, Feira do Programa de Aquisição de Alimentos – Feira do PAA e Renda Pra Viver 
Melhor.  

Art. 6° Ficam suspensas atividades presenciais, inclusive aulas presenciais, em todos os níveis de 
ensino na rede pública e privada de educação, a contar da data de 25 de março de 2021.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 7° Os dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, serão regulados pelos municípios, levando em consideração a confirmação da circulação da nova 
cepa na região e as informações e análises contidas no Boletim Epidemiológico Interno Resumido Diário SVS 
nº 014/2021, entre outras, o resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no 
Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado 
pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS e o disposto neste Decreto.  

Art. 8º Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros;  
II – isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer aglomeração de 

pessoas;  
III – planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

municípios, estado e da união, bem como as vigilância sanitária do estado e dos municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV – fortalecer e/ou implantar unidades sentinelas nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes;  

VI – fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação;  

VII – planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas;  

VIII – editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor.  

Art. 9º A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras autoridades 
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administrativas do estado e dos municípios, 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 e municipal, sem afastar a 
aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  

Art. 10. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte deste Decreto:  

 
Anexo I – Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 

de serviços;  
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local;  
Anexo V – Boletim Epidemiológico Interno Resumido Diário SVS nº 014/2021, do Centro de 

Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP.  

Art. 11. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 31 de março de 2021.  

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da publicação. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador  
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.382de 25.03.2021 Edição Extra 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

 
GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitaisehemocentros. Presencial 25a31 24horas 

 
02 

 

Clínicasmédicas,odontológicas,psic
ológicas,defisioterapia. 

Presencial–
agendamento

comhora 
marcada 

 
25a31 

 
24horas 

 
03 

 
Laboratóriosdeanálises. 

Presencial–
agendamento

comhora 
marcada 

 
25a31 

 
24horas 

04 Farmácias,drogariasema
nipulação. 

Presencial 25a31 24horas 

 

05 
Empresasdefornecimentodeservi
çosdeinternet,telefonia, 
energiaelétricaeáguapotável. 

 

Presencial 
 

25a31 
 

24horas 

06 Funeráriasecemitérios. Presencial 25a31 24horas 

 
07 

Estabelecimentosdehotelariaeasse
melhadoserestaurantesparaatendi
mentoexclusivodos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 
25a31 

 
24horas 

 
08 

Estabelecimentoscomerciaiseestacion
amentodeveículoslocalizadosnointerio
rdoaeroporto. 

 
Presencial 

 
25a31 

 
24horas 

 

 
 

09 

Transportecoletivourbanomunicip
aleintermunicipal,transportecomus
odeaplicativos,taxi,mototaxi,transp
ortadoras e empresas 
delogística,terminaisedepósitose 
serviçosdeentregadequalquernatur
eza. 

 

 
 

Presencial 

 

 
 

25a31 

 

 
 

24horas 

 
10 

Serviçosdeguinchos,devidamentecr
edenciadosparaoperarechaveiros. 

 
Presencial 

 
25a31 

 
24horas 

 

11 
Indústrias e 
obraspúblicaseprivadasdeedificaç
ão,pavimentaçãoeinfraestrutura. 

 

Presencial 
 

25a31 
 

24horas 
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12 Empresadevigilânciapatri
monial. 

Presencial 25a31 24horas 

 
13 

Sociedadesemfinslucrativosdeapoio
e recuperaçãodedependentes 
deálcool, drogasesimilares. 

 
Presencial 

 
25a31 

 
24horas 

 

14 
OrdemdosAdvogadosdoBrasil 
–
SeccionaldoAmapá(escritórios
eprofissionais). 

 

Presencial 
 

25a31 
 

24horas 

 
GRUPO II – ATENDIMENTO DELIVERY 

 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

15 Distribuidoras. 
25,26,29, 

30e31 
14às20h

oras 

16 Hortifrutigranjeiro. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

17 Armarinhos,tecidose aviamentos. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

18 Bijuteriaseacessórios. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

19 Lojasdemóveiseeletrodomésticos. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

20 
Comérciovarejistademateriaiseequipamentosdeescritó
rio. 

25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

21 Bancasderevista. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

22 Distribuidorade cimento. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

23 Lojasdeinformática,eletrônicosetelefonia. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

24 Lojasdevariedades,lojasdedepartamentos,magazine
seafins. 

25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

25 Lojasdeartigosesportivoseafins. 
25,26,29, 

30e31 
07às13h

oras 

26 Lojasdevestuários,acessórioseafins. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

27 
Lojasdemateriaisdeconstrução,elétricos,hidráulicos,
estânciasdemadeiraseafins. 

25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

28 Comérciodeautopeças,acessórios,pneus,bateriaseafi
ns. 

25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 
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29 Lavanderia. 25,26,29, 
30e31 

08às18h
oras 

30 Joalheriaseafins 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

31 Revendedoradeáguaegásdecozinha. 25a31 08às20h
oras 

 
32 

Docerias,lanchonetes, hamburguerias, 
fastfoodesimilares;restaurantesdequalquernaturez
a;sorveterias;pizzarias e churrascarias. 

 
25a31 

08 às 
01horas 
damanh
ã 

33 Floriculturaejardinagem. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

34 Empresasdedecoraçãoedesign. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

35 Lojasdebombonseenfeites. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

36 Lojasdebrinquedos. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

37 
Lojas de perfumarias, cosméticos,
 higiene,belezaesimilares. 

25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

38 Marmorariaeafins. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

39 Papelariaelivraria. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

40 Plásticosdescartáveiseafins. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

41 Vidraçariaeafins. 25,26,29, 
30e31 

13às19h
oras 

 
GRUPO III – ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

42 Igrejasetemplosreligiosos. 25a31 05às20h
oras 

43 Academiademusculaçãoeestabelecimentosdecondici
onamentofísico. 

25e26 06às20h
oras 

44 Ambulantes,camelôcomlugarfixo. 25e26 
07às13h

oras 

45 Açougue,peixaria. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 
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46 Feirafechada,feiraslivres. 25,26,29, 
30e31 

07às13h
oras 

 

47 

Panificadora–
somenteparaatendimentopresencialpagueeleveed
elivery,sendovedadoo consumo de qualquer 
alimento no interior 
doestabelecimento,devendopermanecerisoladaa 
áreadestinadaabuffetecafeteria. 

 
25,26,29, 

30e31 

 
07às13h

oras 

 

48 

Supermercadoseatacarejo(somenteparavendadeali
mentosematerialdehigieneelimpeza) – acesso de 
uma pessoa por 
família;primeirahorareservadaparaatendimentoexc
lusivodasprioridadesprevistasemlei. 

 

25e26 
07às20h

oras 

29,30e31 
07às13h

oras 

 
49 

 
Minibox,mercantiseassemelhados 

25e26 07às20h
oras 

29,30e31 
10às18h

oras 

50 Batedeiradeaçaí. 25,26,29, 
30e31 

08às20h
oras 

51 Oficinamecânica–veículos,bicicletaeoutros. 25e26 14às20h
oras 

52 Chaveiroecarimbo,locadoradeveículos. 25a31 24horas 

53 Postosdecombustíveleborracharia. 25a31 24horas 

 
GRUPO IV – AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

54 Óticasecartórios. 25e26 
13às19h

oras 

55 Manutenção de aparelhos de
 climatização,manutençãodeeletroel
etrônicos. 

25e26 07às13h
oras 

56 Revenda,manutençãoelimpezadepiscinas. 25e26 07às13h
oras 

57 Clínicasdeestética,clínicadepodologia. 25e26 07às13h
oras 

58 Atividadesdeintermediaçãoegerenciamentodeserviço
senegóciosemgeral. 

25e26 07às13h
oras 

59 
Escritóriosprestadoresdeserviços,escritórioscompartilh
ados(coworking). 

25e26 
07às13h

oras 
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60 Lavagemdeveículos. 25e26 07às13h
oras 

61 Serviçosdepublicidadeeafins. 25e26 07às19h
oras 

62 ClínicaVeterináriaePetShop. 25e26 07às20h
oras 

63 Raçãoanimaleinsumosagropecuários. 25e26 13às19h
oras 

 
64 

Serviços sociais autônomos (somente 
atividadesdeconsultorias,orientação,assistênciatécn
icaeadministrativa). 

 
25e26 

13às19h
oras 

65 
Salão de beleza, barbearia,
 esmalteria,cuidadospessoaiseestúdiodet
atuagem. 

25e26 
13às19h

oras 

66 Seguradora,planodesaúde. 25e26 24horas 

 
67 

Escritórios e Conselhos de profissionais 
liberais(arquitetos, administradores,
 serviçoscontábeis,contadoresec
ontabilistas, 
engenheiroserepresentantes). 

 
25e26 

 
24horas 

68 Lanhouse,serviçosdeacessoainternetesimilares. 25e26 13às19h
oras 

69 Imobiliáriasecorretoras 25e26 
13às19h

oras 

 
GRUPO V – ATENDIMENTO ONLINE 

 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
70 

Universidades,Institutos,CentrosdeEnsinoSuperior,
Faculdadeseescolasparticulares.(Autorizado apenas 
a presença do professor nainstituição). 

 
25a31 

 
24horas 

71 Agênciasdeviagens,turismoeafins. 25a31 24horas 

63 Concessionáriaserevendasdeveículos,vedadooaten
dimentopresencial. 

25a31 24horas 
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ANEXO II  
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

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

do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento 
do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 

II - É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para 

as atividades administrativas; 
VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

X - 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 1,5m (um 
metro e meio) entre os mesmos; 

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

XII - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.50. DECRETO Nº 1070, DE 31 DE MARÇO DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida (LOCKDOWN), 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 inciso 
II, do art. 11 e 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:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:  
I – atendimento presencial – forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido;  
II – delivery – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio;  
III – drive thru – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo;  
IV – agendamento com hora marcada – modalidade de atendimento presencial de um único 

cliente por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido.  
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 01 abril de 2021, até a data de 07 de abril de 2021, em todo 
o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  
II – atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família;  

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V – atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados; shopping center, 
galerias comerciais;  
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VI - academias de ginástica;  
VII – agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados;  
VIII – serviços de transporte interestadual de passageiros, na modalidade hidroviário, sendo 

permitido somente o transporte de cargas;  
IX – autoescolas, escolas de cursos livres de formação inicial e continuada ou de qualificação 

profissional, idiomas e música; cursos de formação, reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil;  

X – lojas de conveniência;  
XI – esporte de contato – jiu jitsu, judô, taekwondo, submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 

similares;  
XII – escolas de natação e hidroginástica;  
XIII – escolas de dança de salão, balé e similares;  
XIV – shopping centers, galerias comerciais e similares.  
Parágrafo único. os estabelecimentos comerciais e de serviços instalados no interior de shopping 

center, galerias comerciais e similares ficam autorizados a operar nas mesmas condições permitidas aos seus 
homônimos localizados fora destes estabelecimentos.  

 
Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 20 

horas às 06 horas da manhã – toque de recolher;  
II – a venda e consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais, 

logradouros, praças, calçadas e vias públicas – lei seca.  
Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nas seguintes condições:  

I – dias 01, 03, 06 e 07.04.2021 (quinta-feira, sábado, terça-feira e quarta-feira), ficam 
autorizados a funcionar:  

a) todas as atividades econômicas listadas no Anexo I, nos horários e modalidade de 
atendimento nele definido;  

b) fica também autorizado a funcionar excepcionalmente no dia 01.04.2021 (quinta-
feira), na modalidade de atendimento presencial, das 07 às 18 horas, as atividades e ações dos 
Programas Peixe Popular, Programa Peixe Vivo e Feira do Programa de Aquisição de Alimentos;  

II – dias 02, 04 e 05.04.2021 (sexta-feira, domingo segunda-feira), fica autorizado a 
funcionar:  

a) farmácias (somente para venda de medicamentos) e postos de gasolina/combustível 
(somente para abastecimento de veículos), com atendimento na modalidade presencial, 24 horas;  

b) batedeiras de açaí, com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por 
família), no horário das 08 horas às 14 horas;  
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c) padarias e panificadoras, com atendimento pague e leve, no horário das 15 às 19 
horas, ficando vedado o consumo de qualquer alimento no interior do estabelecimento, inclusive 
no setor de buffet e cafeteria, que deverão permanecer isolados;  

d) revendas de gás de cozinha e água mineral (vedada a venda de bebida alcóolica) - 
atendimento na modalidade delivery, das 8 horas às 20 horas;  

e) Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de qualquer 
natureza; sorveterias; pizzarias e churrascarias, com atendimento na modalidade delivery, no 
horário das 08 horas à 01 hora da manhã;  

f) as atividades e serviços que integram o Grupo I - Anexo I, deste Decreto.  

Parágrafo único. Fica vedada a venda de bebida alcóolica e o funcionamento na 
modalidade presencial das lanchonetes, restaurantes e magazines instalados no interior de 
supermercado, atacarejo, galeria comercial, sendo permitido somente o atendimento delivery.  

 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e 

Templos Religiosos, ficam autorizados a funcionar no período de 01 a 04.04.2021 (quinta-feira a 
domingo), no horário das 06 às 20 horas, com 50% da taxa de ocupação, até o limite de 50 

pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares e fechados para atividades presenciais no período de 
05 a 07.04.2021 (segunda a quarta-feira), justificado pelo quadro epidemiológico constante no 
Boletim Epidemiológico Interno Resumido Diário SVS nº 018/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto.  

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais no horário das 09 

às 16 horas, conforme definido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na 
modalidade de atendimento presencial com agendamento, com número reduzido de profissionais, 
seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social.  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

Art. 7º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e 

Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e 
sobreaviso, excetuando-se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e 
CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e 
Procon) que participem dos órgãos que compõem a frente de combate à disseminação do vírus 
Covid-19, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de Eletricidade do Amapá, 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento 
Rural do Estado do Amapá – RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os titulares de 
todas as Unidades Gestoras do Governo, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária 
para o funcionamento de cada órgão do governo, em horário reduzido, das 08 às 14 horas, com 
exceção das seguintes atividades:  

I - permanecerão em execução, na modalidade de atendimento presencial, as atividades e 
ações dos Programas Peixe Popular, Feira do Programa de Aquisição de Alimentos – Feira do PAA e 
Renda Pra Viver Melhor, nas condições dispostas neste Decreto.  
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Art. 8° Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública 
e privada de educação, a contar da data de 01 de abril de 2021, exceto as atividades de produção 
de conteúdo e ministração de aulas on line e de planejamento, que deverão continuar sendo 
executadas de forma presencial na instituição de ensino por número reduzido de profissionais, 
seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9° Fica antecipado de forma excepcional do dia 15 de maio para o dia 05 de abril de 
2021, o feriado estadual do “Dia de Cabralzinho” previsto no artigo 1º, da Lei nº 2.213, de 11 de 
julho de 2017, em razão da pandemia.  

Art. 10. Fica facultado aos Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços localizados no 
Município, levando em consideração a confirmação da circulação da nova cepa na região, as 
informações e análises contidas no Boletim Epidemiológico Interno Resumido Diário SVS nº 
018/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP, o resultado 
apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada 
de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da 
Saúde, CONASS e CONASEMS e os limites e regramentos estabelecidos neste Decreto.  

 
§ 1º no caso da inexistência na área do Município das atividades descritas no item 51 do 

Anexo I (supermercados e atacarejos), fica facultado ao Gestor Municipal a prerrogativa de 
flexibilizar o horário de funcionamento das atividades descritas no item 52 do Anexo I (mercantis, 
minibox e assemelhados) que poderão funcionar no horário das 07 às 18 horas, com a observância 
dos demais regramentos estabelecidos neste Decreto.  

§ 2º fica facultado ao Prefeito, na ausência do serviço de entrega de qualquer natureza na 
área do Município, a prerrogativa de flexibilizar a modalidade de atendimento das docerias, 
lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de qualquer natureza; sorveterias; 
pizzarias e churrascarias, de atendimento delivery para atendimento na modalidade drive thru, no 
horário das 08 às 21 horas.  

 
Art. 11. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências:  
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos 

ônibus dos terminais para os pontos nos bairros;  
II – isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer 

aglomeração de pessoas;  
III – planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança 

dos Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos 
Municípios, incluindo a realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV – fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e 
tratar de pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na 
comunidade para detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para 
rastreio e profilaxia de contactantes;  

VI – fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das 
metas para vacinação;  
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VII – planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para 
implantação do rodízio de placas;  

VIII – editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o 
disposto neste Decreto e nas legislações em vigor.  

Art. 12. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo 
de Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem 
como outras autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem afastar a aplicação da legislação penal 
cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  

Art. 13. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos 
Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas 
posteriores alterações, bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da 
adoção de outras medidas de restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os 

documentos abaixo, parte integrante deste Decreto:  
 
Anexo I – Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, 

comerciais e de serviços;  
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da 

Covid-19 na Esfera Local;  
Anexo V – Boletim Epidemiológico Interno Resumido Diário SVS nº 018/2021, do Centro 

de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP;  
Anexo VI – Nota Técnica nº 002/2021 – COESP/AP.  
 
Art. 14. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 

2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 07 de abril de 
2021.  

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.   

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador  
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.386de 31.03.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

 
GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitaisehemocentros. Presencial 01a07.04 24horas 

 
02 

Clínicasmédicas,odontológicas,psic
ológicas,defisioterapia. 

Presencial– 
agendamento/
horamarcada 

 
01a07.04 

 
24horas 

 

03 
 

Laboratóriosdeanálises. 
Presencial–

agendamento/
horamarcada 

 

01a07.04 
 

24horas 

04 
Farmácias,drogariasema
nipulação. 

Presencial 01a07.04 24horas 

 

05 
Empresas de fornecimento 
deserviços de internet, 
telefonia,energiaelétricaeáguapot
ável. 

 

Presencial 
 

01a07.04 
 

24horas 

06 Funeráriasecemitérios. Presencial 01a07.04 24horas 

 

07 
Estabelecimentosdehotelariaeasse
melhadoserestaurantes 
paraatendimentodos hóspedes. 

 

Presencial 
 

01a07.04 
 

24horas 

 
08 

Estabelecimentoscomerciaiseestacion
amentodeveículos 
localizadosnointeriordoaero
porto. 

 
Presencial 

 
01a07.04 

 
24horas 

 

 
 

09 

Transportecoletivourbanomunicipal
eintermunicipal,transporte comuso  
deaplicativos,taxi,mototaxi,transpor
tadoraseempresasdelogística,termin
aisedepósitoseserviçosdeentregade
qualquer 
natureza. 

 

 
 

Presencial 

 

 
 

01a07.04 

 

 
 

24horas 

 
10 

Serviçosdeguinchos, 
devidamentecredenciadosparaoper
arechaveiros. 

 
Presencial 

 
01a07.04 

 
24horas 

 
11 

Indústrias e 
obraspúblicaseprivadasdeedificaç
ão,pavimentaçãoeinfraestrutura. 

 
Presencial 

 
01a07.04 

 
24horas 

12 
Empresadevigilânciapatri
monial. 

Presencial 01a07.04 24horas 
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13 

Sociedadesemfinslucrativosdeapoio
e recuperaçãodedependentes 
deálcool, drogasesimilares. 

 
Presencial 

 
01a07.04 

 
24horas 

 

14 
OrdemdosAdvogadosdoBrasil 
–

SeccionaldoAmapá(escritórios
eprofissionais). 

 

Presencial 
 

01a07.04 
 

24horas 

15 Seguradora,planodesaúde. Presencial 01a07.04 24horas 

 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços contábeis, 
contadores e contabilistas, 
engenheiros e representantes). 

 

Presencial 

 
 
01a07.04 

 
 
24horas 

 
GRUPO II – ATENDIMENTO DELIVERY 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

17 
Distribuidoras(excetobebid
aalcóolica) 

para distribuição de 01,03,06 
e07.04 

07às17h
oras 

18 Hortifrutigranjeiro. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

19 Armarinhos,tecidose aviamentos. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

20 Bijuteriaseacessórios. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

21 Lojasdemóveiseeletrodomésticos. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

22 
Comérciovarejistademateriaiseequipamentosdeescritó
rio. 

01,03,06 
e07.04 

07às17h
oras 

23 Bancasderevista. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

24 Distribuidorade cimento. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

25 Lojasdeinformática,eletrônicosetelefonia. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

26 
Lojasdevariedades,lojasdedepartamentos,magazine
seafins. 

01,03,06 
e07.04 

07às17h
oras 

27 Lojasdeartigosesportivoseafins. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

28 Lojasdevestuários,acessórioseafins. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 
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29 
Lojasdemateriaisdeconstrução,elétricos,hidráulicos,
estânciasdemadeiraseafins. 

01,03,06 
e07.04 

07às17h
oras 

30 
Comérciodeautopeças,acessórios,pneus,bateriaseafi
ns. 

01,03,06 
e07.04 

07às17h
oras 

31 Lavanderia. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

32 Joalheriaseafins 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

33 Revendedoradeáguaegásdecozinha. 01 a07.04 
08às20h

oras 

 
34 

Docerias,lanchonetes, hamburguerias, 
fastfoodesimilares;restaurantesdequalquernaturez
a; sorveterias;pizzariasechurrascarias. 

 
01 

 
a07.04 

08 às 
01horas 
damanh
ã 

35 Floriculturaejardinagem. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

36 Empresasdedecoraçãoedesign. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

37 Lojasdebombonseenfeites. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

38 Lojasdebrinquedos. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

39 
Lojas de perfumarias, cosméticos,
 higiene,belezaesimilares. 

01,03,06 
e07.04 

07às17h
oras 

40 Marmorariaeafins. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

41 Papelariaelivraria. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

42 Plásticosdescartáveiseafins. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

43 Vidraçariaeafins. 
01,03,06 

e07.04 
07às17h

oras 

 
GRUPO III – ATENDIMENTO PRESENCIAL 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 
44 

Igrejasetemplosreligiosos(justificadopeloquadroepide
miológicoconstantenoBoletimEpidemiológico Interno 
Resumido Diário SVS 
nº018/2021,doCentrodeOperações 
deEmergênciaemSaúdePública-
COESP,parteintegrantedesteDecreto). 

01a04.04 
06às20h

oras 

 
05a07.04 

 
FECHADO 
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45 

Academia de musculaçãoe estabelecimentos 
decondicionamentofísico(justificadopeloquadroepide
miológicoconstantenoBoletimEpidemiológico Interno 
Resumido Diário SVS 
nº018/2021,doCentrodeOperaçõesde 
EmergênciaemSaúdePública-
COESP,parteintegrantedesteDecreto). 

 

 
01A07.04 

 

 
FECHADO 

46 Ambulantes,camelôcomlugarfixo. 
01,03,06 

e07.04 
09às15h

oras 

47 Açougue,peixaria. 
01,03,06 

e07.04 
07às13h

oras 

48 Feirafechada,feiraslivres. 
01,03,06 

e07.04 
07às13h

oras 

49 
ProgramasPeixePopular,ProgramaPeixeVivoeFeiradoPr
ogramadeAquisiçãodeAlimentos 

01.04 
07às18h

oras 

 

50 

Panificadora–
somenteparaatendimentopresencialpagueeleveedeli
very,sendovedadooconsumodequalqueralimentonoin
teriordo 
estabelecimento,devendopermanecerisoladaaáreade
stinadaabuffetecafeteria. 

01,03,06 
e07.04 

07às10e15às1
9h 

02,04e 
05.04 

15às19h
oras 

 

51 

Supermercadoseatacarejo(somenteparavendadeali
mentosematerialdehigieneelimpeza) – acesso de 
uma pessoa por 
família;primeirahorareservadaparaatendimentoexc
lusivodasprioridadesprevistasemlei. 

 
01,03,06 

e07.04 

 
07às18h

oras 

52 Minibox,mercantiseassemelhados 
01,03,06 

e07.04 
10às18h

oras 

 
53 

 
Batedeiradeaçaí. 

01,03,06 
e07.04 

08às18h
oras 

  

02,04e 
05.04 

08às14h
oras 

54 Oficinamecânica–veículos,bicicletaeoutros. 
01,03,06 

e07.04 
13às19h

oras 

55 Chaveiroecarimbo,locadoradeveículos. 01a07.04 24horas 

56 Postosdecombustíveleborracharia. 01a07.04 24horas 

 
GRUPO IV – AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

57 Óticasecartórios. 
01,03,06 

e07.04 
13às19h

oras 
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58 
Manutenção de aparelhos de
 climatização,manutençãodeeletroel
etrônicos. 

01,03,06 
e07.04 

07às13h
oras 

59 Revenda,manutençãoelimpezadepiscinas. 
01,03,06 

e07.04 
07às13h

oras 

60 Clínicasdeestética,clínicadepodologia. 
01,03,06 

e07.04 
07às13h

oras 

61 
Atividadesdeintermediaçãoegerenciamentodeserviço
senegóciosemgeral. 

01,03,06 
e07.04 

07às13h
oras 

62 
Escritóriosprestadoresdeserviços,escritórioscompartilh
ados(coworking). 

01,03,06 
e07.04 

07às13h
oras 

63 Lavagemdeveículos. 
01,03,06 

e07.04 
07às13h

oras 

64 Serviçosdepublicidadeeafins. 
01,03,06 

e07.04 
07às19h

oras 

65 PetShop. 
01,03,06 

e07.04 
07às20h

oras 

66 Raçãoanimaleinsumosagropecuários. 
01,03,06 

e07.04 
13às19h

oras 

 
67 

Serviços sociais autônomos (somente 
atividadesdeconsultorias,orientação,assistênciatécn
icaeadministrativa). 

01,03,06 
e07.04 

13às19h
oras 

68 
Salão de beleza, barbearia,
 esmalteria,cuidadospessoaiseestúdiodet
atuagem. 

01,03,06 
e07.04 

13às19h
oras 

69 
Lanhouse,serviçosdeacessoàinternetesimilares. 01,03,06 

e07.04 
13às19h

oras 

70 Imobiliáriasecorretoras 
01,03,06 

e07.04 
13às19h

oras 

 
GRUPO V – ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 

71 
Universidades,Institutos,CentrosdeEnsinoSuperior,
Faculdadeseescolasparticulares(permitidoasativida
desdeproduçãode 
conteúdoeministraçãodeaulasonlineedeplanejament
o,namodalidadepresencial,conformeestabelecidonest
eDecreto) 

01,03,06 
e07.04 

07às23h
oras 

72 Agênciasdeviagens,turismoeafins. 01a07.04 24horas 
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ANEXO II  
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

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

do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento 
do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 

II - É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para 

as atividades administrativas; 
VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

X - 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 1,5m (um 
metro e meio) entre os mesmos; 

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

XII - 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; 

XIII - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.51. LEI Nº 2.545, DE 07 DE ABRIL DE 2021 
 

Dispõe sobre a política de higienização sanitária dos logradouros no 
âmbito do Estado do Amapá em consequência da Pandemia da COVID-
19. 
 

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 Fica instituída a Política de Higienização Sanitária do Estado do Amapá, em razão da 
Pandemia do Coronavírus – COVID-19. 

Parágrafo único. A Higienização Sanitária deverá ser feita, preferencialmente, utilizando-se de 
Hipoclorito de Sódio conforme orientação da OMS (Organização Mundial de Saúde) em razão de sua 
concentração e diluição. 

Art. 2º A Política de Higienização Sanitária tem por finalidade permitir a higienização em massa de 
todos quanto possíveis logradouros, prédios públicos, praças e demais, dentro do Estado, iniciando-se 
preferencialmente nos bairros e municípios mis afetados pelo Coronavírus. 

Art. 3º Para os fins do disposto no caput, fica estabelecido o período de 90 dias ou enquanto 
perdurarem os efeitos do Decreto nº 1413, de 19 de março de 2020, em razão dos reflexos econômicos 
provocados pela pandemia da COVID-19. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.391de 07.04.2021 
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2.52. DECRETO Nº 1112, DE 07 DE ABRIL DE 2021 
 

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma 
mais rígida (LOCKDOWN), 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 inciso 
II, do art. 11 e 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:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:  
 
I – atendimento presencial – forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido;  
II – delivery – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio;  
III – drive thru – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo;  
IV – agendamento com hora marcada – modalidade de atendimento presencial de um único 

cliente por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido.  

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 08 de abril de 2021, até a data de 11 de abril de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  
II – atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família;  

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V – Academias de ginásticas;  
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VI – atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados; shopping center, 
galerias comerciais;  

VII – agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados;  
VIII – serviços de transporte interestadual de passageiros, na modalidade hidroviário, sendo 

permitido somente o transporte de cargas;  
IX – autoescolas, escolas de cursos livres de formação inicial e continuada ou de qualificação 

profissional, idiomas e música; cursos de formação, reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil;  

X – lojas de conveniência;  
XI – esporte de contato – jiu jitsu, judô, taekwondo, submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 

similares;  
XII – escolas de natação e hidroginástica;  
XIII – escolas de dança de salão, balé e similares;  
XIV – shopping centers, galerias comerciais e similares.  

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais e de serviços instalados no interior de shopping 
center, galerias comerciais e similares ficam autorizados a operar nas mesmas condições permitidas aos seus 
homônimos localizados fora destes estabelecimentos.  

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  
 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 20 

horas às 06 horas da manhã – toque de recolher;  
II – a venda e consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais, 

logradouros, praças, calçadas e vias públicas – lei seca.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nas seguintes condições:  

 
I – dias 08, 09 e 10.04.2021 (quinta-feira, sexta-feira e sábado), ficam autorizados a funcionar 

todas as atividades econômicas listadas no Anexo I, nos horários e modalidade de atendimento nele 
definido;  

II – dia 11.04.2021 (domingo), fica autorizado a funcionar:  
a) Supermercado, atacarejo, minibox, mercantil e assemelhados, no horário das 07 horas às 13 

horas;  
b) farmácias (somente para venda de medicamentos) e postos de gasolina/combustível (somente 

para abastecimento de veículos), com atendimento na modalidade presencial, 24 horas;  
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c) batedeiras de açaí, com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por família), no 
horário das 08 horas às 14 horas;  

d) padarias e panificadoras, com atendimento pague e leve, no horário das 07 às 11 e das 15 às 19 
horas, ficando vedado o consumo de qualquer alimento no interior do estabelecimento, inclusive no setor de 
buffet e cafeteria, que deverão permanecer isolados;  

e) revendas de gás de cozinha e água mineral (vedada a venda de bebida alcóolica) - atendimento 
na modalidade delivery, das 8 horas às 20 horas;  

f) Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de qualquer natureza; 
sorveterias; pizzarias e churrascarias, com atendimento na modalidade delivery, no horário das 08 horas à 01 
hora da manhã;  

g) as atividades e serviços que integram o Grupo I do Anexo I, deste Decreto.  

Parágrafo único. Fica vedada a venda de bebida alcóolica e o funcionamento na modalidade 
presencial das lanchonetes, restaurantes e magazines instalados no interior de supermercado, atacarejo, 
galeria comercial, sendo permitido somente o atendimento delivery.  

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar no período de 08 a 11.04.2021 (quinta-feira a domingo), no horário 
das 06 às 20 horas, com 50% da taxa de ocupação, até o limite de 50 pessoas, incluindo os celebrantes e 
auxiliares, justificado pelo quadro epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 014/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto.  

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social.  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

Art. 7º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon) que participem dos órgãos que compõem a 
frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado das 
Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de Estado 
da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de Eletricidade do 
Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural 
do Estado do Amapá – RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os titulares de todas as Unidades 
Gestoras do Governo, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada 
órgão do governo, em horário reduzido, das 08 às 14 horas.  
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Art. 8° Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, a contar da data de 08 de abril de 2021, exceto as atividades de produção de conteúdo e 
ministração de aulas on line e de planejamento, que deverão continuar sendo executadas de forma 
presencial na instituição de ensino por número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e 
de distanciamento social.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9º Fica facultado aos Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a 
confirmação da circulação da nova cepa na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-
científico nº 014/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP, o resultado 
apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão 
na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e 
CONASEMS e nos limites e regramentos estabelecidos neste Decreto.  

Parágrafo único. Fica facultado ao Prefeito, na ausência do serviço de entrega de qualquer 
natureza na área do Município, a prerrogativa de flexibilizar a modalidade de atendimento das docerias, 
lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de qualquer natureza; sorveterias; pizzarias 
e churrascarias, de atendimento delivery para atendimento na modalidade drive thru, no horário das 08 às 
21 horas.  

Art. 10. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências:  
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros;  
II – isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer aglomeração de 

pessoas;  
III – planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV – fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes;  

VI – fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação;  

VII – planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas;  

VIII – editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor.  
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Art. 11. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  

Art. 12. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte integrante deste 
Decreto:  

Anexo I – Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços;  

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local;  
Anexo V – Parecer Técnico-Científico nº 014/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP.  
 
Art. 13. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 11 de abril de 2021.  

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.  
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.391de 07.04.2021 
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ANEXO I 
CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 

DE SERVIÇOS 
GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitaisehemocentros. Presencial 08a11.04 24horas 

 

02 
Clínicasmédicas,odontológicas,psicoló
gicas,defisioterapia. 

Presencial– 
agendamento/ 
horamarcada 

 

08a11.04 
 

24horas 

 

03 
 

Laboratóriosdeanálises. 
Presencial –

agendamento/ho
ramarcada 

 

08a11.04 
 

24horas 

04 Farmácias, drogarias 
emanipulação. 

Presencial 08a11.04 24horas 

 

05 
Empresas de fornecimento 
deserviços de internet, 
telefonia,energiaelétricaeáguapotáv
el. 

 

Presencial 
 

08a11.04 
 

24horas 

06 Funeráriasecemitérios. Presencial 08a11.04 24horas 

 

07 
Estabelecimentos de hotelaria 
eassemelhados e 
restaurantesparaatendimentodoshósp
edes. 

 

Presencial 
 

08a11.04 
 

24horas 

 
08 

Estabelecimentoscomerciaiseestacio
namento de veículoslocalizados 
nointeriordo 
aeroporto. 

 
Presencial 

 
08a11.04 

 
24horas 

 

 
 

09 

Transporte coletivo urbanomunicipal e 
intermunicipal,transportecomuso 
deaplicativos, taxi, 
mototaxi,transportadoras e empresas 
delogística, terminais e depósitos 
eserviçosdeentregadequalquer 
natureza. 

 

 
 

Presencial 

 

 
 

08a11.04 

 

 
 

24horas 

 

10 
Serviços de 
guinchos,devidamentecredenciadosp
ara 
operar echaveiros. 

 

Presencial 
 

08a11.04 
 

24horas 

 

11 
Indústriaseobraspúblicase 
privadasdeedificação,pavimentaçãoe
infraestrutura. 

 

Presencial 
 

08a11.04 
 

24horas 

12 
Empresadevigilânciapatri
monial. 

Presencial 08a11.04 24horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos deapoioe 
recuperaçãodedependentesdeálcool,d
rogase 
similares. 

 
Presencial 

 
08a11.04 

 
24horas 

 
14 

OrdemdosAdvogadosdo Brasil 
– 
SeccionaldoAmapá(escritóriosep
rofissionais). 

 
Presencial 

 
08a11.04 

 
24horas 

15 Seguradora,planodesaúde. Presencial 08a11.04 24horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos 
deprofissionaisliberais(arquitetos,admi
nistradores, serviçoscontábeis, 
contadores 
econtabilistas,engenheirose 
representantes). 

 
 

Presencial 

 
 

08a11.04 

 
 

24horas 

 
GRUPO II – ATENDIMENTO DELIVERY 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

17 Distribuidoras(excetobebida
alcóolica) 

para distribuição de 08 a 10.04 07 às 
17horas 

18 Hortifrutigranjeiro. 08 a 10.04 
07 às 

17horas 

19 Armarinhos,tecidoseaviamentos. 08 a 10.04 07 às 
17horas 

20 Bijuteriaseacessórios. 08 a 10.04 07 às 
17horas 

21 Lojasdemóveiseeletrodomésticos. 08 a 10.04 07 às 
17horas 

22 Comérciovarejistademateriaiseequipamentosdeescritório
. 

08 a 10.04 07 às 
17horas 

23 Bancasderevista. 08 a 10.04 
07 às 

17horas 

24 Distribuidoradecimento. 08 a 10.04 
07 às 

17horas 

25 Lojasdeinformática,eletrônicosetelefonia. 08 a 10.04 
07 às 

17horas 

26 Lojasde  variedades,lojas  dedepartamentos,magazinese 
afins. 

08 a 10.04 07 às 
17horas 

27 Lojasdeartigosesportivoseafins. 08 a 10.04 07 às 
17horas 

28 Lojasdevestuários,acessórioseafins. 08 a 10.04 07 às 
17horas 
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29 Lojasdemateriaisdeconstrução,elétricos,hidráulicos,estânci
asdemadeiraseafins. 

08 a 10.04 07 às 
17horas 

30 
Comérciodeautopeças,acessórios,pneus,bateriase afins. 

08 a 10.04 
07 às 

17horas 

31 Lavanderia. 08 a 10.04 07 às 
17horas 

32 Joalheriaseafins 08 a 10.04 07 às 
17horas 

33 Revendedoradeáguaegásdecozinha. 08 a 11.04 08 às 
20horas 

 

34 
Docerias,lanchonetes,hamburguerias,fastfoodesimilares;r
estaurantesdequalquernatureza;sorveterias;pizzariasechu
rrascarias. 

 

08 
 

a 
 

11.04 
08 às 
01horas 
damanhã 

35 Floriculturaejardinagem. 08 a 10.04 
07 às 

17horas 

36 Empresasdedecoraçãoedesign. 08 a 10.04 07 às 
17horas 

37 Lojasdebombonseenfeites. 08a10.04 07 às 
17horas 

38 Lojasdebrinquedos. 08a10.04 07 às 
17horas 

39 Lojas de perfumarias, cosméticos,
 higiene,belezae similares. 

08a10.04 07 às 
17horas 

40 Marmorariaeafins. 08a10.04 
07 às 

17horas 

41 Papelariaelivraria. 08a10.04 07 às 
17horas 

42 Plásticosdescartáveiseafins. 08a10.04 
07 às 

17horas 

43 Vidraçariaeafins. 08a10.04 
07 às 

17horas 

 
GRUPO III – ATENDIMENTO PRESENCIAL 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 
44 

Igrejasetemplosreligiosos(justificadopeloquadroepidemio

lógicoconstantenoParecerTécnico-científico nº 
014/2021, do 
CentrodeOperaçõesdeEmergênciaemSaúdePública-
COESP,parteintegrantedesteDecreto). 

 

 
08a11.04 

 

 
06 às 

20horas 
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45 Ambulantes,camelôcomlugarfixo. 08a11.04 09 às 
15horas 

46 Açougue,peixaria. 08a11.04 07 às 
13horas 

47 Feirafechada,feiraslivres. 08a11.04 07 às 
13horas 

 

48 

Panificadora–somenteparaatendimentopresencial pague 
e leve e delivery, sendo vedadoo consumo de qualquer 
alimento no interior 
doestabelecimento,devendopermanecerisoladaa 
áreadestinadaabuffetecafeteria. 

 

08a11.04 

 
07 às 10 e 

15às19h 

 

49 

Supermercadoseatacarejo(somenteparavendadealimento
sematerialdehigieneelimpeza)–
acessodeumapessoaporfamília; 
primeirahorareservadaparaatendimentoexclusivodasprio
ridadesprevistasemlei. 

08a10.04 
07 às 

20horas 

11.04 
07 às 

13horas 

 
50 

 
Minibox,mercantiseassemelhados 

08a10.04 
07 às 

20horas 

11.04 
07 às 

13horas 

 
51 

 
Batedeiradeaçaí. 

08a10.04 
08 às 

18horas 

11.04 
08 às 

14horas 

52 Oficinamecânica– veículos,bicicletaeoutros. 08a10.04 
13 às 

19horas 

53 Chaveiroecarimbo,locadoradeveículos. 08a11.04 24horas 

54 Postosdecombustívele borracharia. 08a11.04 24horas 

 
GRUPO IV – AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

55 Óticas 08a10.04 13 às 
19horas 

56 Manutenção de aparelhos de
 climatização,manutenção de 
eletroeletrônicos. 

08a10.04 07 às 
13horas 

57 Revenda,manutençãoe limpezadepiscinas. 08a10.04 
07 às 

13horas 

58 Clínicasdeestética,clínicadepodologia. 08a10.04 
07 às 

13horas 
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59 
Atividades de intermediação e gerenciamento 
deserviçose negócios em geral. 

08a10.04 
07 às 

13horas 

60 Escritóriosprestadoresdeserviços,escritórioscompartilhad
os(coworking). 

08a10.04 07 às 
13horas 

61 Lavagemdeveículos. 08a10.04 07 às 
13horas 

62 Serviçosdepublicidadeeafins. 08a10.04 07 às 
19horas 

63 PetShop. 08a10.04 07 às 
20horas 

64 Raçãoanimaleinsumosagropecuários. 08a10.04 
13 às 

19horas 

 
65 

Serviços sociais autônomos (somente atividadesde 
consultorias, orientação, assistência 
técnicaeadministrativa). 

 
08a10.04 

13 às 
19horas 

66 Salão de beleza, barbearia,
 esmalteria,cuidadospessoaiseestúdiodetatuage
m. 

08a10.04 13 às 
19horas 

67 Lanhouse,serviçosdeacessoàinternetesimilares. 08a10.04 13 às 
19horas 

68 Imobiliáriase corretoras 08a10.04 13 às 
19horas 

 
GRUPO V – ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 
 

69 

Universidades,Institutos,CentrosdeEnsinoSuperior,Faculd
adeseescolasparticulares(permitidoasatividadesdeproduç
ãodeconteúdoeministraçãodeaulasonlineede 
planejamento,namodalidadepresencial,conformeestabele
cido neste Decreto) 

 
 

08a10.04 

 

07 às 
23horas 

70 Agênciasdeviagens,turismo eafins. 08a11.04 24horas 

 
71 

Concessionárias e revendas de veículos, vedadoo 
atendimento presencial, permitido a 
presençadeumnúmeromínimodeservidoresparaatendime
nto online. 

 
08a10.04 

 
08 às 

18horas 
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ANEXO II  
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

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

estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 

II - É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 

atividades administrativas; 
VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

X - 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 1,5m (um metro e 
meio) entre os mesmos; 

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

XII - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.53. DECRETO Nº 1133, DE 10 DE ABRIL DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
I – atendimento presencial – forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido;  
II – delivery – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio;  
III – drive thru – modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo;  
IV – agendamento com hora marcada – modalidade de atendimento presencial de um único 

cliente por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido.  

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 12 de abril de 2021, até a data de 19 de abril de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  
II – atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família;  

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  
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V – academias de ginásticas;  
VI – atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados;  
VII – agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados;  
VIII – serviços de transporte interestadual de passageiros, na modalidade hidroviário, sendo 

permitido somente o transporte de cargas;  
IX – esporte de contato – jiu jitsu, judô, taekwondo, submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 

similares;  
X – escolas de natação e hidroginástica;  
XI – escolas de dança de salão, balé e similares;  
XII – shopping centers, galerias comerciais e similares.  

Parágrafo único. As docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de 
qualquer natureza; sorveterias; pizzarias e churrascarias, instalados no interior de shopping center, galerias 
comerciais e similares ficam autorizados a operar nas mesmas condições permitidas aos seus homônimos 
localizados fora destes estabelecimentos.  

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  
 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 21 

horas às 05 horas da manhã – toque de recolher;  
II – a venda e consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais, 

logradouros, praças, calçadas e vias públicas – lei seca.  

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência.  

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nas seguintes condições:  

I – dias 12 a 17 e 19.04.2021 (Segunda-feira a Sábado e Segunda-feira), ficam autorizados a 
funcionar todas as atividades econômicas listadas no Anexo I, nos horários e modalidade de atendimento 
nele definido;  

II – dia 18.04.2021 (Domingo), fica autorizado a funcionar:  
a) Supermercado, atacarejo, minibox, mercantil e assemelhados, no horário das 07 horas às 13 

horas;  
b) farmácias (somente para venda de medicamentos), com atendimento na modalidade 

presencial, 24 horas;  
c) postos de gasolina/combustível (somente para abastecimento de veículos), com atendimento na 

modalidade presencial, 24 horas;  
d) batedeiras de açaí, com atendimento na modalidade presencial (uma pessoa por família), no 

horário das 08 horas às 14 horas;  
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e) padarias e panificadoras, com atendimento pague e leve, no horário das 07 às 11 e das 15 às 19 
horas, (uma pessoa por família), ficando vedado o consumo de qualquer alimento no interior do 
estabelecimento, inclusive no setor de buffet e cafeteria, que deverão permanecer isolados;  

f) revendas de gás de cozinha e água mineral (vedada a venda de bebida alcóolica) - atendimento 
na modalidade delivery, das 8 horas às 20 horas;  

g) Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast food e similares; restaurantes de qualquer natureza; 
sorveterias; pizzarias e churrascarias, com atendimento na modalidade delivery, no horário das 08 horas à 01 
hora da manhã, drive-thru no horário das 08 horas 21 horas;  

h) as atividades e serviços que integram o Grupo I do Anexo I, deste Decreto.  

Parágrafo único. Fica vedada a venda de bebida alcóolica e o funcionamento na modalidade 
presencial das lanchonetes, restaurantes e magazines instalados no interior de supermercado, atacarejo, 
galeria comercial, sendo permitido somente o atendimento delivery ou drive-thru.  

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar no período de 12 a 19.04.2021 (Segunda-feira a Domingo e 
Segunda-feira), no horário das 06 às 20 horas, com 50% da taxa de ocupação, até o limite de 50 pessoas, 
incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro epidemiológico constante no Parecer Técnico-
Científico nº 015/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante 
deste Decreto.  

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social.  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

Art. 7º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon) que participem dos órgãos que compõem a 
frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado das 
Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria de Estado 
da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de Eletricidade do 
Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural 
do Estado do Amapá – RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os titulares de todas as Unidades 
Gestoras do Governo, aos quais caberá definir a força de trabalho necessária para o funcionamento de cada 
órgão do governo, em horário reduzido, das 08 às 14 horas.  

Art. 8° Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, a contar da data de 12 de abril de 2021, exceto as atividades de produção de conteúdo e 
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ministração de aulas on line e de planejamento, que deverão continuar sendo executadas de forma 
presencial na instituição de ensino por número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e 
de distanciamento social.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9º Fica facultado aos Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a 
confirmação da circulação das novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no 
Parecer Técnico-Científico nº 015/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP, o 
resultado apurado na avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada 
de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS 
e CONASEMS e nos limites e regramentos estabelecidos neste Decreto.  

Art. 10. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências:  
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros;  
II – isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer aglomeração de 

pessoas;  
III – planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV – fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes;  

VI – fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação;  

VII – planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas;  

VIII – editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor.  

Art. 11. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  
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Art. 12. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte integrante deste 
Decreto:  

Anexo I – Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços;  

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local;  
Anexo V – Parecer Técnico-Científico nº 015/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP.  

Art. 13. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 19 de abril de 2021.  

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 12 de abril de 
2021.  

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.394de 10.04.2021 
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ANEXO I 
CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 

DE SERVIÇOS 
GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitaisehemocentros. Presencial 12a19.04 24horas 

 
02 

Clínicasmédicas,odontológicas,psi
cológicas,defisioterapia. 

Presencial– 
agendamento/
horamarcada 

 
12a19.04 

 
24horas 

 

03 
 

Laboratóriosdeanálises. 
Presencial–

agendamento/
horamarcada 

 

12a19.04 
 

24horas 

04 
Farmácias,drogariasem
anipulação. 

Presencial 12a19.04 24horas 

 

05 
Empresas de fornecimento 
deserviços de internet, 
telefonia,energiaelétricaeáguapo
tável. 

 

Presencial 
 

12a19.04 
 

24horas 

06 Funeráriasecemitérios. Presencial 12a19.04 24horas 

 
07 

Estabelecimentosdehotelariaeasse
melhadoserestaurantesparaatendi
mentoexclusivodos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 
12a19.04 

 
24horas 

 
08 

Estabelecimentoscomerciaiseestacio
namentodeveículoslocalizadosnointe
riordoaeroporto. 

 
Presencial 

 
12a19.04 

 
24horas 

 

 
 

09 

Transportecoletivourbanomunicipa
leintermunicipal,transportecomuso  
deaplicativos,taxi,mototaxi,transpo
rtadoraseempresasdelogística,term
inaisedepósitoseserviçosdeentrega
dequalquer 
natureza. 

 

 
 

Presencial 

 

 
 

12a19.04 

 

 
 

24horas 

 
10 

Serviçosdeguinchos, 
devidamentecredenciadosparaop
erarechaveiros. 

 
Presencial 

 
12a19.04 

 
24horas 

 

11 
Indústrias e 
obraspúblicaseprivadasdeedific
ação,pavimentaçãoeinfraestrut
ura. 

 

Presencial 
 

12a19.04 
 

24horas 

12 
Empresadevigilânciapa
trimonial. 

Presencial 12a19.04 24horas 
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13 

Sociedadesemfinslucrativosdeapoi
oe recuperaçãodedependentes 
deálcool, drogasesimilares. 

 
Presencial 

 
12a19.04 

 
24horas 

 

14 
OrdemdosAdvogadosdoBrasil 
– Seccional 
doAmapá(escritórioseprofissi
onais). 

 

Presencial 
 

12a19.04 
 

24horas 

15 Seguradora,planodesaúde. Presencial 12a19.04 24horas 

 
 

16 

EscritórioseConselhosdeprofissionai
sliberais(arquitetos,administradores
,serviçoscontábeis,contadoresecon
tabilistas,engenheirose 
representantes). 

 
 

Presencial 

 
 

12a19.04 

 
 

24horas 

 
GRUPO II – ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojasdeconveniência,vedadaavendadebebidaalcó
olica. 

12a19.04 
12às19h

oras 

18 Ambulantes,camelôcomlugarfixo. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

19 Açougue,peixaria. 12a19.04 
07às18h

oras 

20 Feirafechada,feiraslivres. 12a19.04 
07às18h

oras 

 

 
21 

Panificadora–
somenteparaatendimentopresencialpagueelevee
delivery,sendovedadoo consumo de qualquer 
alimento no interior 
doestabelecimento,devendopermanecerisoladaaáre
adestinadaabuffetecafeteria,permitidoo 
acessodeumapessoaporfamília. 

 

 
12a19.04 

07às12h
oras 

 

15às19h
oras 

 
 

22 

Supermercadoseatacarejo(somenteparavendadea
limentosematerialdehigieneelimpeza) – acesso de 
uma pessoa por 
família;primeirahorareservadaparaatendimento 
exclusivodasprioridadesprevistasemlei. 

12a17e 
19.04 

07às20h
oras 

18.04 
07às13h

oras 

 

23 

 

Minibox,mercantiseassemelhados. 

12a17e 
19.04 

07às20h
oras 

18.04 
07às13h

oras 

24 Batedeiradeaçaí. 
12a17e 
19.04 

08às18h 
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25 Oficinamecânica–veículos,bicicletaeoutros. 
12a17e 
19.04 

08às19h
oras 

26 Raçãoanimaleinsumosagropecuários. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

27 
Distribuidoras   (exceto   para   distribuição   
debebidaalcóolica). 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

28 Hortifrutigranjeiro. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

29 Lojasdemóveiseeletrodomésticos. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

30 Distribuidorade cimento. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

31 Lojasdeinformática,eletrônicosetelefonia. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

32 
Lojasdemateriaisdeconstrução,elétricos,hidráulico
s,estânciasdemadeiraseafins. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

33 
Comérciodeautopeças,acessórios,pneus,bateriase
afins. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

34 Lavanderia. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

35 Plásticosdescartáveiseafins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

36 Chaveiroecarimbo,locadoradeveículos. 12a19.04 24horas 

37 Postosdecombustíveleborracharia. 12a19.04 24horas 

38 Armarinhos, tecidos eaviamentos. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

39 Bijuteriaseacessórios. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

40 
Comérciovarejistademateriaiseequipamentosdeescri
tório. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

41 Bancasderevista. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

42 
Lojasdevariedades,lojasdedepartamentos,magazi
neseafins. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

43 Lojasdeartigosesportivoseafins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

44 Lojasdevestuários,acessórioseafins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 
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45 Joalheriase afins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

46 Marmorariaeafins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

47 Vidraçariaeafins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

48 Agênciasdeviagens,turismoeafins. 
12a17e 
19.04 

24horas 

49 Concessionáriaserevendasdeveículos. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

50 Floriculturaejardinagem. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

51 Empresasdedecoraçãoedesign. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

52 Lojasdebombonseenfeites. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

52 Lojasdebombonseenfeites. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

53 Lojasdebrinquedos. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

54 
Lojas de perfumarias, cosméticos,
 higiene,belezaesimilares. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

55 Papelariaelivraria. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

 
GRUPO III – AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

56 Óticas. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

57 
Manutenção de aparelhos de
 climatização,manutençãodeeletroel
etrônicos. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

58 Revenda,manutençãoelimpezadepiscinas. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

59 Clínicasdeestética,clínicadepodologia. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

60 
Atividadesdeintermediaçãoegerenciamentodeserviç
osenegóciosemgeral. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

61 
Escritóriosprestadoresdeserviços,escritórioscompart
ilhados(coworking). 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 



 

 

236 

 

62 Lavagemdeveículos. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

63 Serviçosdepublicidadeeafins. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

64 PetShop. 
12a17e 
19.04 

07às20h
oras 

 
65 

Serviços sociais autônomos (somente atividadesde  
consultorias,  orientação,   assistência  
técnicaeadministrativa). 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

66 
Salão de beleza, barbearia,
 esmalteria,cuidadospessoaiseestúdiodet
atuagem. 

12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

67 
Lanhouse,serviçosdeacessoàinternetesimilares. 12a17e 

19.04 
09às15h

oras 

68 Imobiliáriasecorretoras. 
12a17e 
19.04 

09às15h
oras 

 
GRUPO IV – ATENDIMENTO DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

69 Revendedoradeáguaegásdecozinha. 12a19.04 
08às20h

oras 

 

 
70 

 

Docerias,lanchonetes, hamburguerias, 
fastfoodesimilares;restaurantesdequalquernature
za;sorveterias;pizzarias echurrascarias. 

 

 
12a19.04 

DELIVERY 
das08às01hor

asdamanhã 

DRIVETHRU 
das08às21hor

as 

 
GRUPO V – ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 

71 
Universidades,Institutos,CentrosdeEnsinoSuperior
,Faculdadeseescolasparticulares,somenteparaasat
ividadesdeproduçãodeconteúdo e ministração de 
aulas on line e de planejamento, na modalidade 
presencial, conforme estabelecido neste Decreto. 

 

12a19.04 
07às23h

oras 

 
72 

Autoescolas,escolasdecursoslivresdeformaçã
oinicialecontinuadaoudequalificação 
profissional, idiomas e música;cursos de 
formação, reciclagem e instruçãoe formação 
de brigadista e bombeiro civil 

 
12a19.04 

 
07às23h 
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ANEXO II  
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

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

responsáveis do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, 
para atendimento do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 

II - É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das 
mãos; 

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

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

X - 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 1,5m (um metro e meio) entre os mesmos; 

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

XII - 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; 

XIII - 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, perda 
de olfato e paladar, congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.54. DECRETO Nº 1313, DE 19 DE ABRIL DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 
II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio; 
III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo; 
IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 

por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 20 de abril de 2021, até a data de 26 de abril de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas; 
II - atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, 
sítios/terrenos e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em 
condomínios, associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família; 

III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas; 

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto; 
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V - atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados; 
VI - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados; 
VII - escolas de natação e hidroginástica. 
 
Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 
 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 22 

horas às 05 horas da manhã - toque de recolher; 
II - o consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos comerciais, logradouros, 

praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 
 
Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido; 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 21 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 100 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 017/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 7º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia 
Civil, Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon) que participem dos órgãos que 
compõem a frente de combate à disseminação do vírus Covid-19, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria 
de Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia 
de Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo. 
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Parágrafo único. cabe aos titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no 
caput deste artigo, como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento 
do órgão do governo, com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 

Art. 8° Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, a contar da data de 20 de abril de 2021, exceto: 

 
I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 

planejamento das atividades de retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social; 

II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19). 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação 
das novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
017/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 10. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e outros espaços onde possa ocorrer aglomeração de 

pessoas; 
III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 
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VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas; 

VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

 
Art. 11. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 

Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 12. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte integrante deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 017/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública - COESP. 
 
Art. 13. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 26 de abril de 2021. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 20 de abril de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.400 de 19.04.2021 
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ANEXO I 
CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 

DE SERVIÇOS 
GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitaisehemocentros. Presencial 20a26.04 24horas 

 
02 

Clínicasmédicas,odontológicas,psicológicas
,defisioterapia. 

Presencial -
agendamento/ 
horamarcada 

 
20a26.04 

 
24horas 

 

03 
 

Laboratóriosdeanálises. 
Presencial -

agendamento/
horamarcada 

 

20a26.04 
 

24horas 

04 
Farmácias,drogariasemanipulaç
ão. 

Presencial 20a26.04 24horas 

 

05 
Empresas de fornecimento deserviços de 
internet, 
telefonia,energiaelétricaeáguapotável. 

 

Presencial 
 

20a26.04 
 

24horas 

06 Funeráriasecemitérios. Presencial 20a26.04 24horas 

 
07 

Estabelecimentosdehotelariaeassemelhad
os e 
restaurantesparaatendimentoexclusivodo
s 
hóspedes. 

 
Presencial 

 
20a26.04 

 
24horas 

 
08 

Estabelecimentoscomerciaiseestacionam
ento de veículoslocalizados 
nointeriordoaeroporto. 

 
Presencial 

 
20a26.04 

 
24horas 

 

 
 

09 

Transporte coletivo urbanomunicipal e 
intermunicipal,transporte com uso 
deaplicativos, taxi, 
mototaxi,transportadoras e empresas 
delogística, terminais e depósitos 
eserviçosdeentregadequalquer 
natureza. 

 

 
 

Presencial 

 

 
 

20a26.04 

 

 
 

24horas 

 
10 

Serviçosdeguinchos, 
devidamentecredenciadosparaoperar e 
chaveiros. 

 
Presencial 

 
20a26.04 

 
24horas 

 

11 
Indústrias e 
obraspúblicaseprivadasdeedificação,pavi
mentaçãoeinfraestrutura. 

 

Presencial 
 

20a26.04 
 

24horas 

12 
Empresadevigilânciapatrimoni
al. 

Presencial 20a26.04 24horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos 
deapoioerecuperaçãodedependentes de 
álcool, drogas esimilares. 

 
Presencial 

 
20a26.04 

 
24horas 

 

14 
OrdemdosAdvogadosdoBrasil 
- Seccional do Amapá 
(escritórioseprofissionais). 

 

Presencial 
 

20a26.04 
 

24horas 

15 Seguradora,planodesaúde. Presencial 20a26.04 24horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos deprofissionais 
liberais (arquitetos,administradores, 
serviçoscontábeis, contadores 
econtabilistas,engenheirose 
representantes). 

 
 

Presencial 

 
 

20a26.04 

 
 

24horas 

GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojasdeconveniência,vedadooconsumodebebidaalcóolicanoloc
al. 

20 a26.04 
09 às 

19horas 

18 Ambulantes,camelôcomlugarfixo. 20a26.04 
09 às 

17horas 

19 Açougue,peixaria. 20a26.04 
07 às 

18horas 

20 Feirafechada,feiraslivres. 20a26.04 
07 às 

18horas 

 
 

21 

 
 

Panificadora 

 
 

20a26.04 

07 às 
12horas 

 

15 às 
19horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de 
umapessoaporfamília,sendoaprimeirahorareservadaparaatendi
mentoexclusivodasprioridadesprevistasemlei. 

 
20a26.04 

 
07 às 

20horas 

 

23 

 

Minibox,mercantis e assemelhados. 

20a26.04 
07 às 

20horas 

18.04 
07 às 

13horas 

24 Batedeiradeaçaí. 20a26.04 
08 às 

18horas 

25 Oficinamecânica -veículos,bicicletaeoutros. 
20 a 24e 

26.04 
08 às 

19horas 

26 Raçãoanimaleinsumosagropecuários. 20a26.04 
09 às 

17horas 
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27 Distribuidorasdeprodutos. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 20a26.04 
09 às 

17horas 

29 Lojasdemóveiseeletrodomésticos. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

30 Distribuidoradecimento. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

31 Lojasdeinformática,eletrônicosetelefonia. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

32 
Lojasdemateriaisdeconstrução,elétricos,hidráulicos,estânciasde
madeiraseafins. 

20 a24e 
26.04 

09 às 
17horas 

33 
Comérciodeautopeças,acessórios,pneus,bateriase afins. 20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

34 Lavanderia. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

35 Plásticosdescartáveiseafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

36 Chaveiroecarimbo,locadoradeveículos. 20a26.04 24horas 

37 Postosdecombustíveleborracharia. 20a26.04 24horas 

38 Armarinhos,tecidoseaviamentos. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

39 Bijuteriaseacessórios. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

40 
Comérciovarejistademateriaiseequipamentosdeescritório. 20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

41 Bancasderevista. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas
 devariedades,lojasdedepartamentos,magazine
s 
eafins,com50%dataxadeocupaçãodoestabelecimento. 

 
20a26.04 

 
09 às 

17horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa
 deocupação doestabelecimento. 

20a26.04 
12 às 

20horas 

44 Lojasdeartigosesportivoseafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

45 Lojasdevestuários,acessórioseafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

46 Joalheriaseafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 
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47 Marmorariaeafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

48 Vidraçariaeafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

49 Agênciasdeviagens,turismoeafins. 20 a26.04 24horas 

50 Concessionáriaserevendasdeveículos. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

51 Floriculturaejardinagem. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

52 Empresasdedecoraçãoedesign. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

53 Lojasdebombonseenfeites. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

54 Lojasdebrinquedos. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos,
 higiene,belezae similares. 

20 a24 e 
26.04 

09 às 
17horas 

56 Papelariaelivraria. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

 
 
 

57 

Escoladedançaeballet;Esportedecontato (esporte de contato - 
jiu jitsu, judô,taekwondo, submission, mma, boxe, muaythai, 
capoeira e similares); Academias 
deginástica,atendimentoporagendamentoorganizadoporturma
commembrose 

horáriofixo,nãoultrapassando25%dataxadeocupação 

doestabelecimento. 

 
 

 
20 a 24e 

26.04 

 
 

 
06 às 

20horas 

 
 

58 

Portosabertoparaembarqueedesembarque de passageiros, 
respeitado olimitede50%dacapacidadetotaldos 

passageirosdeterminadapelaautoridademarítimaparaaembarca

ção. 

 
 

20a26.04 

 
 

24horas 

GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

59 Óticas. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

60 
Manutenção de aparelhos de
 climatização,manutenção de 
eletroeletrônicos. 

20 a24 e 
26.04 

09 às 
17horas 

61 Revenda,manutençãoelimpezadepiscinas. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

62 Clínicasdeestética,clínicadepodologia. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 
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63 
Atividades de intermediação e gerenciamento deserviçose 
negóciosem geral. 

20 a 24 e 
26.04 

09 às 
17horas 

64 
Escritóriosprestadoresdeserviços,escritórioscompartilhados(co
working). 

20 a24 e 
26.04 

09 às 
17horas 

65 Lavagemdeveículos. 20a26.04 
09 às 

17horas 

66 Serviçosdepublicidadeeafins. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

67 PetShop. 
20 a24 e 

26.04 
07 às 

20horas 

 
68 

Serviços sociais autônomos (somente atividadesde 
consultorias, orientação, assistência técnicaeadministrativa). 

20 a24 e 
26.04 

09 às 
17horas 

69 
Salão de beleza, barbearia,
 esmalteria,cuidadospessoaiseestúdio detatuagem. 

20a26.04 
09 às 

17horas 

70 
Lanhouse,serviçosdeacessoàinternetesimilares. 

20a26.04 
09 às 

17horas 

71 Imobiliáriasecorretoras. 
20 a24 e 

26.04 
09 às 

17horas 

72 Revendedoradeáguaegásdecozinha. 20a26.04 
08 às 

20horas 

GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

D
I
A 

HORÁRIO 

 

 
73 

Docerias,lanchonetes,hamburguerias,fastfoodesimilares;restau
rantesdequalquernatureza;sorveterias;pizzariasechurrascarias. 
Vedadoconsumodebebidaalcóolica,showcom músicaao vivo 
ousommecânico. 

20a26.04 10 às 21horas 
PRESENCIAL 

08 às 01horas 
da manhã 
DELIVERY 

GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 

 
74 

Universidades,Institutos,CentrosdeEnsinoSuperior,Faculdadese
escolasparticulares,somenteparaasatividadesdeproduçãodecon
teúdo e ministração de aulas on line e 
deplanejamento,namodalidadepresencial, 
conformeestabelecidonesteDecreto. 

 

20 a24 e 
26.04 

 

07 às 
23horas 

 
75 

Autoescolas,escolasdecursoslivresdeformaçãoinicialecontinuad
aoudequalificação profissional, idiomas e música;cursos de 
formação, reciclagem e instruçãoe formação de brigadista e 
bombeiro civil -somente para as atividades de produção 
deconteúdo e ministração de aulas on line 

20 a24 e 
26.04 

 07 às 23horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

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

do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento 
do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 

II - É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para 

as atividades administrativas; 
VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

X - 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 1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 

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

XII - 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; 

XIII  - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.55. DECRETO 1392, DE 26 DE ABRIL DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:  

I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 
estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido;  

II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 
internet e o produto é entregue em domicílio;  

III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetuao pedido, faz o pagamento e 
recebe o produto sem sair do veículo;  

IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 
por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 27 de abril de 2021, até a data de 10 de maio de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  

II - atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 
ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família;  
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III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V - atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados;  

VI - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e Privados.  

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 23 
horas às 05 horas da manhã - toque de recolher;  

II - o consumo de bebida alcoólica em no interior de estabelecimentos comerciais, logradouros, 
praças, calçadas e vias públicas - lei seca.  

§ 1º Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua subsistência e de 
sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua residência.  

§ 2º Fica permitido a venda e consumo de bebida alcóolica no interior de restaurantes, 
churrascarias e similares, bem como, apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, vedado a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento.  

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido.  

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 21 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 018/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto.  

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social.  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
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Art. 7º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo.  

§ 1º cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 
como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas.  

§ 2º os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19.  

Art. 8° Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, a contar da data de 27 de abril de 2021, exceto:  

I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social;  

II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19).  

Art. 9° Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá.  

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI'S em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2° Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do COVID-19.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 10. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
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industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
018/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS.  

Art. 11. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências:  

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros;  

II - isolalar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 
de pessoas;  

III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes;  

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação;  

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas;  

VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor.  

Art. 12. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  

Art. 13. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidadede prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
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bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte integrante deste 
Decreto:  

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços;  

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  

Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  

Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na  

Resposta à Pandemia da Covid-19 na Esfera Local;  

Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 018/2021, do Centro de  

Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP.  

Art. 14. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 10 de maio de 2021.  

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 27 de abril de 
2021.  

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.404de 26.04.2021 
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2.56. DECRETO Nº 1629 DE 10 DE MAIO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 

II, do art. 11 e 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:  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:  

I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 
estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido;  

II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 
internet e o produto é entregue em domicílio;  

III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 
recebe o produto sem sair do veículo;  

IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 
por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 11 de maio de 2021, até a data de 24 de maio de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:  

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas;  

II - atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 
ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de uso comum em condomínios, 
associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família;  
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III - competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras 
poliesportivas, praças e/ou outras atividades que provoque aglomeração de pessoas;  

IV - eventos coorporativos, técnicos, científicos, culturais, exposições e outros eventos sociais 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto;  

V - atividades presenciais em parques, museus, bibliotecas e assemelhados;  

VI - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados.  

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também:  

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 23 
horas às 05 horas da manhã - toque de recolher;  

II - o consumo de bebida alcoólica no interior de estabelecimentos comerciais, logradouros, 
praças, calçadas e vias públicas - lei seca.  

§ 1º Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua subsistência e de 
sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua residência.  

§ 2º Fica permitido a venda e consumo de bebida alcóolica no interior de restaurantes, 
churrascarias e similares, bem como, apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, vedada a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento.  

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido.  

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 21 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 020/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social.  

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
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sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento.  

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

Art. 8º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo.  

§ 1º cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 
como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 

§ 2º os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19.  

Art. 9° Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, a contar da data de 11 de maio de 2021, exceto:  

I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social;  

II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19).  

Parágrafo único. Fica a cargo das Secretarias Municipais de Educação e das Instituições de Ensino 
Privadas (Escolas e Faculdades) a mobilização dos seus servidores para preenchimento da ficha cadastral no 
endereço https://nte.ap.gov.br/servidorseed, que servirá de base para a execução do plano estadual de 
retomada responsável e gradual das aulas presenciais na rede estadual de ensino público e privado, 
incluindo o planejamento da vacinação dos profissionais da educação. 

Art. 10. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá.  
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§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual – EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos.  

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do COVID-19.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 11. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
020/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS.  

Art. 12. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências:  

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros;  

II - isolalar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 
de pessoas;  

III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade;  

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença;  

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes;  

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação;  

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas;  
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VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor.  

Art. 13. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor.  

Art. 14. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, parte integrante deste 
Decreto:  

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços;  

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  

Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde;  

Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 
Esfera Local;  

Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 020/2021, do Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública - COESP.  

Art. 14. Fica prorrogado a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 24 de maio de 2021.  

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 11 de maio de 
2021.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.414de 10.05.2021 
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2.57. DECRETO Nº 1803, DE 24 DE MAIO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 
II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio; 
III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo; 
IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 

por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 25 de maio de 2021, até a data de 07 de junho de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 
II – eventos sociais e familiares, bem como, atividades de lazer em clubes e balneários públicos e 

privados, parque aquático e outros ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em 
embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de 
uso comum em condomínios, associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família; 

III - atividades presenciais em museus, bibliotecas e assemelhados; 
IV - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 
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I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 23 
horas às 05 horas da manhã - toque de recolher; 

II - o consumo de bebida alcoólica no interior de estabelecimentos comerciais, logradouros, 
praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 

§ 1º Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua subsistência e de 
sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua residência. 

§ 2º Fica permitido a venda e consumo de bebida alcóolica no interior de restaurantes, 
churrascarias e similares, bem como, apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, vedada a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento. 

 
Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 

constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 21 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 022/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o 

consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos coorporativos, técnicos e científicos, realizados em 
ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

I - de segunda a domingo, no horário das 07 às 22 horas, com 50% da taxa de ocupação do 
salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos por 4 metros quadrados), até o limite de 100 
participantes e 10 funcionários em serviço; 

II – a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,5m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 
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III – no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta no item I deste Decreto; 

IV – é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º Fica autorizada durante o evento as apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, 
música ambiente e música instrumental, vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e 
no entorno do espaço de realização do evento. 

§ 2º No planejamento e realização dos eventos coorporativos, aplica-se também o disposto no 
Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, o regramento apresentado pelo Sindicato das 
Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado do 
Amapá – SINDIEVENTOS, considerando também os ajustes e demais regramentos constantes no caput deste 
artigo. 

§ 3º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo do 
SINDIEVENTOS e deste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 9º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo. 

§ 1º Cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 
como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 

§ 2º Os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19. 

Art. 10. Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, a contar da data de 25 de maio de 2021, exceto: 

I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social; 
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II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social 

para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19); 
III – atividades de acolhimento e ações com beneficiários do Programa Amapá Jovem, realizadas 

nos pólos do Programa, condicionadas ao cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais 
regramentos emanados da Secretaria de Estado da Educação. 

Parágrafo único. Fica a cargo das Secretarias Municipais de Educação e das Instituições de Ensino 
Privadas (Escolas e Faculdades) a mobilização dos seus servidores para preenchimento da ficha cadastral no 
endereço https://nte.ap.gov.br/servidorseed, que servirá de base para a execução do plano estadual de 
retomada responsável e gradual das aulas presenciais na rede estadual de ensino público e privado, 
incluindo o planejamento da vacinação dos profissionais da educação. 

Art. 11. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

 
§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual – EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do COVID-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
022/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 13. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 

de pessoas; 
III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 



 

 

262 

 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas; 

VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

 
Art. 14. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 

Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 15. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrante deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão;  
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 022/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública - COESP. 
Art. 16. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 07 de junho de 2021. 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 25 de maio de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.414de 10.05.2021 
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ANEXO I 
CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE 

SERVIÇOS 
 

GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas  defornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 Empresa de vigilânciapatrimonial. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços contábeis, 
contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 20 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 20 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 09 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 09 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 



 

 

265 

 

30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 09 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e 
afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
09 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 20 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com membros 
e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 20 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 20 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 
69 

Serviços sociais autônomos (somente atividades 
de consultorias,  orientação,  assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 
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70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

09 às 18 
horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
74 

Restaurantes de qualquer natureza e 
churrascarias. 

Permitido a venda e consumo de bebida alcóolica 
a a realização  de show  com música ao vivo, no 
interior do estabelecimento, sendo 
vedado o uso ou improvisação  de  pista  de dança. 

 

 
Segunda a 
Domingo 

10 às 22 
horas 

PRESENCIAL 

08 às 01 
horas da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 
75 

 
 

Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 
horas 

PRESENCIAL 
08 às 01 
horas da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade presencial, com 
50% da taxa de 
ocupação, conforme estabelecido  neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 

I - efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis 
do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para 
atendimento do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 

II - é obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

III - garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 

IV - disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 

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

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

X - 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  1,5m 
(um  metro e meio) entre os mesmos; 

XI - as máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme 
e deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 

XII - 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; 

XIII - 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, perda 
de  olfato  e paladar, congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.58. DECRETO Nº 1932, DE 07 DE JUNHO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 
II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio; 
III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo; 
IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 

por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 08 de junho de 2021, até a data de 21 de junho de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 
II – eventos sociais e familiares, bem como, atividades de lazer em clubes e balneários públicos e 

privados, parque aquático e outros ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em 
embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência de 
uso comum em condomínios, associações e congêneres e todos os tipos de reunião em família; 

III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 
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I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 23 
horas às 05 horas da manhã - toque de recolher -, com exceção para o horário de circulação determinado 
para o dia dos namorados (12 de junho) que, excepcionalmente, será iniciado a 01 (uma) hora da madrugada 
do dia 13 de junho; 

II - o consumo de bebida alcoólica no interior de estabelecimentos comerciais, logradouros, 
praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 

§ 1º Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua subsistência e de 
sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua residência. 

§ 2º Fica permitido a venda e consumo de bebida alcóolica no interior de restaurantes, 
churrascarias e similares, bem como, apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, vedada a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento. 

 
Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 

constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 21 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 024/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos coorporativos, técnicos e científicos, realizados em 
ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

I - de segunda a domingo, no horário das 07 às 22 horas, com 50% da taxa de ocupação do 
salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos por 4 metros quadrados), até o limite de 100 
participantes e 10 funcionários em serviço; 

II – a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,5m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 
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III – no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta no item I deste Decreto; 

IV – é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º Fica autorizada durante o evento as apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, 
música ambiente e música instrumental, vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e 
no entorno do espaço de realização do evento. 

§ 2º No planejamento e realização dos eventos coorporativos, aplica-se também o disposto no 
Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, o regramento apresentado pelo Sindicato das 
Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado do 
Amapá – SINDIEVENTOS, considerando também os ajustes e demais regramentos constantes no caput deste 
artigo. 

§ 3º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo do 
SINDIEVENTOS e deste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 9º Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo. 

§ 1º Cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 
como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 

§ 2º Os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19. 

 
Art. 10. Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 

de educação, a contar da data de 08 de junho de 2021, exceto: 
I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 

planejamento das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social; 
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II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

III – atividades de acolhimento e ações com beneficiários do Programa Amapá Jovem, realizadas 
nos pólos do Programa, condicionadas ao cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais 
regramentos emanados da Secretaria de Estado da Educação. 

Parágrafo único. Fica a cargo das Secretarias Municipais de Educação e das Instituições de Ensino 
Privadas (Escolas e Faculdades) a mobilização dos seus servidores para preenchimento da ficha cadastral no 
endereço https://nte.ap.gov.br/servidorseed, que servirá de base para a execução do plano estadual de 
retomada responsável e gradual das aulas presenciais na rede estadual de ensino público e privado, 
incluindo o planejamento da vacinação dos profissionais da educação. 

 
Art. 11. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 

administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 
 
§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual – EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do COVID-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
024/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 13. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 

de pessoas; 
III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 
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V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas; 

VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 14. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon, e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 15. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 024/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública - COESP. 
 
Art. 16. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 21 de junho de 2021. 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 08 de junho de 
2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA  
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.433de 07.06.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE 
SERVIÇOS 

 
GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas  defornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 Empresa de vigilânciapatrimonial. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 20 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 20 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 09 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 09 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 09 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e 
afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
09 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 20 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 09 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 20 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 20 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA  

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 
69 

Serviços sociais autônomos (somente atividades de 
consultorias,  orientação,  assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 
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70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

09 às 18 
horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

09 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
09 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
 

74 

 

Restaurantes de qualquer natureza e 
churrascarias. 

Permitido a venda e consumo de bebida alcóolica 
a a realização  de show  com música ao vivo, no 
interior do estabelecimento, sendo vedado o uso 
ou improvisação de pista de dança. 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 
horas 

PRESENCIAL 
08 às 01 
horas da 
manhã - 

DELIVERY 
Dia 

12.06.2021 
“Dia dos 

Namorados” 

10 às 00 
horas 

PRESENCIAL 
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Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 
horas 

PRESENCIAL 
08 às 01 
horas da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade presencial, com 
50% da taxa de 
ocupação,  conforme   estabelecido   neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração  de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II - é obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um  metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - as máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de  olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.59. DECRETO Nº 2120, DE 21 DE JUNHO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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, 

DECRETA: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 
estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 

II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 
internet e o produto é entregue em domicílio; 

III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 
recebe o produto sem sair do veículo; 

IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 
por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 22 de junho de 2021, até a data de 06 de julho de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

I - bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 

II - atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 
ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares; 
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III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 23 
horas às 05 horas da manhã - toque de recolher; 

II - o consumo de bebida alcoólica no interior de estabelecimentos comerciais, logradouros, 
praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 

§ 1º Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua subsistência e de 
sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua residência. 

§ 2º Fica permitido a venda e consumo de bebida alcóolica no interior de restaurantes, 
churrascarias e similares, bem como, apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, vedada a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 21 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 026/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 
horário das 07 às 22 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
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quadrados, divididos por 4 metros quadrados), até o limite de 50 participantes, com no máximo 10 
funcionários em serviço; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 22 
horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos por 4 
metros quadrados), até o limite de 100 participantes, com no máximo 10 funcionários em serviço; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,5m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta no item I deste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º Fica autorizada durante o evento as apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, 
música ambiente e música instrumental, vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e 
no entorno do espaço de realização do evento. 

§ 2º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, o regramento apresentado pelo 
Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos 
do Estado do Amapá - SINDIEVENTOS, considerando também os ajustes e demais regramentos constantes no 
caput deste artigo. 

§ 3º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 9º Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 20 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 
lista de pessoas presentes na atividade; 

II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
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bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 10. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo. 

§ 1º Cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 
como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 

§ 2º Os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19. 

Art. 11. Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, exceto: 

I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social; 

II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

III - atividades de acolhimento e ações com beneficiários do Programa Amapá Jovem, realizadas 
nos pólos do Programa, condicionadas ao cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais 
regramentos emanados da Secretaria de Estado da Educação. 

Parágrafo único. Fica a cargo das Secretarias Municipais de Educação e das Instituições de Ensino 
Privadas (Escolas e Faculdades) a mobilização dos seus servidores para preenchimento da ficha cadastral no 
endereço https://nte.ap.gov.br/servidorseed, que servirá de base para a execução do plano estadual de 
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retomada responsável e gradual das aulas presenciais na rede estadual de ensino público e privado, 
incluindo o planejamento da vacinação dos profissionais da educação. 

Art. 12. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
026/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 14. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros; 

II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 
de pessoas; 

III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 
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VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas; 

VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 15. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 16. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

 
Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 

de serviços; 
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 026/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública - COESP. 
 
Art. 17. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 05 de julho de 2021. 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 22 de junho de 
2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.442de 21.06.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas  de  fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 

10 
Serviços de guinchos, devidamente 
credenciados para operar e 
chaveiros. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 Empresa de vigilânciapatrimonial. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

16 Escritórios e Conselhos de 
Profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços contábeis, 
contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

Presencial Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das prioridades 
previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 20 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 
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31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e afins, com 
50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 21 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 
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55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com membros 
e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 20 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 

Segunda 
a domingo 

 
06 às 20 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da capacidade 
total de passageiros determinada 
pela autoridade marítima para a embarcação. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 

69 
Serviços sociais autônomos (somente atividades 
de consultorias,  orientação,  assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 
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71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
74 

 

Restaurantes de qualquer natureza e 
churrascarias. 

Permitido a venda e consumo de bebida alcóolica 
a a realização  de show  com música ao vivo, no 
interior do estabelecimento, sendo vedado o uso 
ou improvisação de pista de dança. 

 

 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 
horas 

PRESENCIAL 

08 às 01 
horas da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 

 
75 

 

 
 

Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 
horas 

PRESENCIAL 

08 às 01 
horas da 
manhã - 
DELIVERY 

 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade presencial, com 50% 
da taxa de ocupação, conforme estabelecido neste 
Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II - é obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - as máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.60. DECRETO Nº 2261, DE 05 DE JULHO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 
estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 

II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 
internet e o produto é entregue em domicílio; 

III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 
recebe o produto sem sair do veículo; 

IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 
por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 06 de julho de 2021, até a data de 19 de julho de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

I – bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 

II - atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 
ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares; 
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III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 00 
horas até às 05 horas da manhã - toque de recolher; 

II - o consumo de bebida alcoólica nos logradouros, praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 

§ 1º Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua subsistência e de 
sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua residência. 

§ 2º Fica permitido apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, vedada a utilização ou 
improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 23 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 028/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 
horário das 07 às 23 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
quadrados, divididos por 4 metros quadrados), até o limite de 50 participantes, com no máximo 10 
funcionários em serviço; 



 

 

294 

 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 23 
horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos por 4 
metros quadrados), até o limite de 100 participantes, com no máximo 10 funcionários em serviço; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,5m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta no item I deste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º Fica autorizada durante o evento as apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, 
música ambiente e música instrumental, vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e 
no entorno do espaço de realização do evento. 

§ 2º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, considerando também os ajustes e 
demais regramentos constantes no caput deste artigo. 

§ 3º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 9º Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 20 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 
lista de pessoas presentes na atividade; 

II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Art. 10. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP e Agência de Fomento do Amapá, bem como os 
titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo. 

§ 1º Cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 
como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 

§ 2º Os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19. 

Art. 11. Ficam suspensas aulas presenciais, em todos os níveis de ensino na rede pública e privada 
de educação, exceto: 

I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser executadas por 
número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social; 

II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

III - atividades de acolhimento e ações com beneficiários do Programa Amapá Jovem, realizadas 
nos pólos do Programa, condicionadas ao cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais 
regramentos emanados da Secretaria de Estado da Educação. 

Parágrafo único. Fica a cargo das Secretarias Municipais de Educação e das Instituições de Ensino 
Privadas (Escolas e Faculdades) a mobilização dos seus servidores para preenchimento da ficha cadastral no 
endereço https://nte.ap.gov.br/servidorseed, que servirá de base para a execução do plano estadual de 
retomada responsável e gradual das aulas presenciais na rede estadual de ensino público e privado, 
incluindo o planejamento da vacinação dos profissionais da educação. 

Art. 12. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 



 

 

296 

 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
028/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 14. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros; 

II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 
de pessoas; 

III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas; 
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VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 15. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 16. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 

Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 

Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 
Esfera Local; 

Anexo V - Parecer Técnico-Científico nº 028/2021, do Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública - COESP. 

Art. 17. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 19 de julho de 2021. 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 06 de julho de 
2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.453de 05.07.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 
Empresa de vigilância 
patrimonial. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 22 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e 
afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 22 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 
Segunda a 
domingo 

 
06 às 22 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 
69 

Serviços sociais autônomos (somente atividades de  
consultorias,  orientação,   assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 
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70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
74 

 
Restaurantes de qualquer natureza e 
churrascarias. 

Permitido a realização de show com música ao 
vivo, no interior do estabelecimento, sendo 
vedado o uso ou improvisação de pista de dança. 

 

 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23 
horas 

PRESENCIAL 

08 às 01 
horas da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 

 
75 

 

 
 

Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23 
horas 

PRESENCIAL 

08 às 01 
horas da 
manhã - 
DELIVERY 
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Autoescolas, escolas de cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade presencial, com 50% 
da taxa de ocupação, conforme estabelecido  
neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II - é obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um  metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - as máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de  olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.61. DECRETO Nº 2498, DE 19 DE JULHO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 
II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio; 
III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo; 
IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 

por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 20 de junho de 2021, até a data de 02 de agosto de 2021, em 
todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: 

I – bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 
II - atividades de lazer em clubes e balneários públicos e privados, parque aquático e outros 

ambientes similares, incluindo eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos 
e similares; 

III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 
 
Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 00 

horas até às 05 horas da manhã - toque de recolher; 
II - o consumo de bebida alcoólica nos logradouros, praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 
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Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 23 horas, com 50% da 
taxa de ocupação, até o limite de 150 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo quadro 
epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 030/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 23 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
quadrados, divididos por 4), até o limite de 100 participantes, com no máximo 10 funcionários em serviço, 
permanecendo o limite anterior de no máximo 50 pessoas para o eventos sociais realizados em residências 
domiciliares; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 23 
horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos por 4 
metros quadrados), até o limite de 150 participantes, com no máximo 15 funcionários em serviço; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,5m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 
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V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, considerando também os ajustes e 
demais regramentos constantes no caput deste artigo. 

§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 9º Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes, 
apresentações ao vivo de no máximo 2 (dois) artistas, música ambiente e música instrumental, vedada a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do espaço de realização do evento. 

Art. 10. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 20 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

 
I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 

lista de pessoas presentes na atividade;  
II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 

Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 11. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, permanecerão em regime de teletrabalho e sobreaviso, excetuando-
se aqueles que atuam nos setores de saúde (SESA, HEMOAP, SVS e CREAP) e segurança (PM/AP, Polícia Civil, 
Polícia Científica, DETRAN, CBM, Defesa Civil, IAPEN e Procon), a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Estado das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Comunicação, Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá – RURAP, Agência de Fomento do Amapá e Secretaria de Estado 
da Educação, bem como os titulares de todas as Unidades Gestoras do Governo. 

 
§ 1º Cabe aos titulares das Unidades Gestoras do Governo, não incluídas no caput deste artigo 

como atividade essencial, definir a força de trabalho necessária para o funcionamento do órgão do governo, 
com equipe reduzida e, em horário reduzido, das 08 às 14 horas. 
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§ 2º Os titulares de todas as unidades gestoras do governo, poderão regulamentar por ato próprio 
a inclusão no trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a 
covid-19. 

Art. 12. Ficam suspensas, até o dia 01 de agosto de 2021, as aulas presenciais, em todos os níveis 
de ensino na rede pública e privada de educação, exceto: 

 
I - atividades presenciais para produção de conteúdo e ministração de aulas on line, bem como, 

para o planejamento e providências das atividades para retomada das atividades escolares, que deverão ser 
executadas seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social e não aglomeração nos ambientes 
escolares; 

II - atividades de acolhimento e diagnósticos com os estudantes, exames de classificação e 
atividades para regularização do ano letivo desde que atendam a todos os regramentos sanitários e de 
distanciamento social para fim de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

III - atividades de acolhimento e ações com beneficiários do Programa Amapá Jovem, realizadas 
nos pólos do Programa, condicionadas ao cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais 
regramentos emanados da Secretaria de Estado da Educação. 

Parágrafo único. Fica a cargo das Secretarias Municipais de Educação e das Instituições de Ensino 
Privadas (Escolas e Faculdades) a mobilização dos seus servidores para preenchimento da ficha cadastral no 
endereço https://nte.ap.gov.br/servidorseed, que servirá de base para a execução do plano estadual de 
retomada responsável e gradual das aulas presenciais na rede estadual de ensino público e privado, 
incluindo o planejamento da vacinação dos profissionais da educação. 

 
Art. 13. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 

administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 
 
§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, a partir de 02 de agosto de 2021, nas 
seguintes condições: 

I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 
outras realizadas na modalidade remota; 

II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 
Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde; 
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III – cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União; 

IV – cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 15. Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos 
bares a partir do dia 03 de agosto de 2021, condicionada à aprovação pelo COESP do Protocolo Específico a 
ser apresentado pela Associação Brasileira dos Bares e restaurantes – ABRASEL. 

Art. 16. Fica autorizado o retorno das atividades dos agentes públicos da Administração Pública 
Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, a partir do dia 02 de agosto de 2021. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor de cada Órgão adotar asprovidências necessárias para a 
retomada, tendo como base os protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não 
aglomeração nos ambientes laborais e o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em 
Saúde (SVS). 

Art. 17. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
030/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 18. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços onde possa ocorrer aglomeração 

de pessoas; 
III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 
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V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - planejar e executar ações com barreiras e, se for o caso, procedimentos para implantação do 
rodízio de placas; 

VIII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 19. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 20. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo VI - Parecer Técnico-Científico nº 030/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública - COESP. 
 
Art. 21. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 02 de agosto de 2021. 

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 20 de julho de 
2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.463 de 19.07.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I  

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 Empresa de vigilânciapatrimonial. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 20 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e 
afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 21 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 22 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 22 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 
69 

Serviços sociais autônomos (somente atividades de  
consultorias,  orientação,   assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 
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70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
74 

 
Restaurantes de qualquer natureza e 
churrascarias. 

Permitido a realização de show com música ao 
vivo, no interior do estabelecimento, sendo 
vedado o uso ou improvisação de pista de dança. 

 

 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23:30 
horas 

PRESENCIAL 

08 à 01 
hora da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 

 
75 

 

 
 

Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23:30 
horas 

PRESENCIAL 

08 à 01 
hora da 

manhã - 
DELIVERY 

 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade presencial, com 
50% da taxa de 
ocupação, conforme estabelecido  neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de  olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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2.62. DECRETO Nº 2500, DE 20 DE JULHO DE 2021 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E : 

Retificar o Decreto nº 2498, de 19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá nº 7463, de 19 de julho de 2021, que passa a vigorar com a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

“Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 20 de junho de 2021, até a data de 02 de agosto de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos 
estabelecimentos e locais que indica:” 

Leia-se: 

“Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 20 de julho de 2021, até a data de 02 de agosto de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos 
estabelecimentos e locais que indica:” 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.464 de 20.07.2021 
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2.63. DECRETO Nº 2710, DE 02 DE AGOSTO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 
II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio; 
III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo; 
IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 

por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 03 de agosto de 2021, até a data de 16 de agosto de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais 
que indica: 

I – boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 
II - atividades de lazer em balneários públicos, bem como, eventos, passeios e festas realizados no 

interior de embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares; 
III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 
 
Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 00 

horas até às 05 horas da manhã – toque de recolher; 
II - o consumo de bebida alcoólica nos logradouros, praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 
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Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 23:30 horas, com 50% 
da taxa de ocupação, até o limite de 300 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo 
quadro epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 032/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com 

agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o 

consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 23:30 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
quadrados, divididos por 4), até o limite de 200 participantes, com no máximo 30 funcionários em serviço, 
permanecendo o limite de no máximo 50 pessoas para o eventos sociais realizados em residências 
domiciliares, sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 
23:30 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos 
por 4 metros quadrados), até o limite de 300 participantes, com no máximo 30 funcionários em serviço, 
sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 
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III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,0m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 

IV - fica vedada a permanência de pessoas em pé seja para consumo de alimentos e bebidas ou 
para interação com outras pessoas; 

V - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação dos 
assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

VI - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, considerando também os ajustes e 
demais regramentos constantes no caput deste artigo. 

§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 9º Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos bares 
a partir do dia 06 de agosto de 2021, condicionada à aprovação pelo COESP, do Protocolo Específico a ser 
apresentado pela Associação Brasileira dos Bares e restaurantes – ABRASEL e ao cumprimento das seguintes 
condicionantes: 

I - a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento deverá respeitar a 
distância de 2,0m entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada 
a junção de mesas; 

II - fica vedada a permanência de pessoas em pé seja para consumo de alimentos e bebidas ou 
para interação com outras pessoas; 

III – é obrigatório o uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e 
saída do estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

IV – fiel cumprimento do disposto no Anexo II deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar e das medidas básicas constantes no Ofício 098/2021-ABRASEL/AP, 
apresentada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, anexos deste Decreto. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do proprietário/ responsável pelo estabelecimento afixar 
em local visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, 
contendo a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em 
serviço, sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

Art. 10. Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes e 
bares, apresentações ao vivo de no máximo 5 (cinco) artistas e a veiculação de música ambiente, sendo 
vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento ou 
espaço de realização do evento. 
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Art. 11. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 40 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 
lista de pessoas presentes na atividade; 

II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 12. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 13. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 
outras realizadas na modalidade remota; 

II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 
Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 
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Art. 14. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos pólos do Programa Amapá 
Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 15. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas (P1 e N10) na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 
032/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na 
avaliação do conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na 
Resposta à Pandemia da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 17. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços públicos onde possa ocorrer 

aglomeração de pessoas; 
III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 



 

 

322 

 

Art. 18. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 19. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo VI - Protocolo para Reabertura do Setor Alimentação Fora do Lar - Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VII - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VIII - Parecer Técnico-Científico nº 032/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP; 
Anexo IX – Nota Técnica – COESP. 
 
Art. 21. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 16 de agosto de 2021. 

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 03 de agosto 
de 2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.473 de 02.08.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I  

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 Empresa de vigilânciapatrimonial. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e 
afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 22 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 22 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 

69 
Serviços sociais autônomos (somente atividades de  
consultorias,  orientação,  assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 
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70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
74 

 
Bares, Restaurantes de qualquer natureza e 
Churrascarias. 
Permitido a realização de show com música ao 
vivo, no interior do estabelecimento, sendo 
vedado o uso ou improvisação de pista de dança. 

 

 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23:30 
horas 

PRESENCIAL 

08 à 01 
hora da 
manhã - 

DELIVERY 
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Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23:30 
horas 

PRESENCIAL 

08 à 01 
hora da 

manhã - 
DELIVERY 

 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade presencial, com 
50% da taxa de 
ocupação, conforme estabelecido  neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento 
do distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de  olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 
I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) até 
o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 4), que 
deverá esta afixada na porta da sala; 
II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 
III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 
IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 
V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de 
máscaras protegendo a boca e o nariz; 
VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 
VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são 
tocados por muitas pessoas; 
VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 
IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,5m (um metro 
e meio) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 
X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 
XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 
XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes de 
uso individual; 
XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  e  o  
distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e toalha 
descartável para enxugamento das mãos; 
XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula: 
 
a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 
b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 
c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 
d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 
e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 
 
XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 
XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando possível, 
servir o lanche na própria sala de aula; 
XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 
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XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, exceto 
na hora do consumo; 
XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara 
protegendo a boca e o nariz; 
XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 
XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas 
para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, 
Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 
XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e os 
estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 
XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos estudantes, 
profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária; 
XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, e-
mail, outros); 
XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 
 
a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis; 
b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço médico 
(unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o diagnóstico; 
c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 
 
XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, a 
coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do caso e 
as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 
 
a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 
b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 
c) Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional com quadro 
suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma serão 
avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 
d) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos serviços 
educacionais; 
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e) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão das 
atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 
 
XIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o  estudante ou profissional da 
educação deverá retornar para as atividades normais, salvo se outra for a orientação 
do profissional médico que atender este estudante ou profissional; 
XIV - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de 
contágio por COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico 
demonstrando a alta do período de isolamento. 
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2.64. DECRETO Nº 2878, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 
estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 

II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 
internet e o produto é entregue em domicílio; 

III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 
recebe o produto sem sair do veículo; 

IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 
por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 17 de agosto de 2021, até a data de 30 de agosto de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais 
que indica: 

I – boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 

II - atividades de lazer em balneários públicos, bem como, eventos, passeios e festas realizados no 
interior de embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares; 
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III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 00 
horas até às 05 horas da manhã – toque de recolher; 

II - o consumo de bebida alcoólica nos logradouros, praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 23:30 horas, com 60% 
da taxa de ocupação, até o limite de 400 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo 
quadro epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 034/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 
horário das 07 às 23:30 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
quadrados, divididos por4), sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 
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II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 
23:30 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos 
por 4 metros quadrados), sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,0m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, considerando também os ajustes e 
demais regramentos constantes no caput deste artigo. 

§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 9º Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos 
bares, mediante cumprimento das seguintes condicionantes: 

I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 
distância de 2,0m entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada 
a junção de mesas; 

II - fica vedada a permanência de pessoas em pé seja para consumo de alimentos e bebidas ou 
para interação com outras pessoas; 

III – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

IV – fiel cumprimento do disposto no Anexo II deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 
visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
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a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade; 

Art. 10. Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes e 
bares, apresentações ao vivo de no máximo 5 (cinco) artistas e a veiculação de música ambiente, sendo 
vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento ou 
espaço de realização do evento. 

Art. 11. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 40 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 
lista de pessoas presentes na atividade; 

II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 12. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 13. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 
outras realizadas na modalidade remota; 
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II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 
Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 14. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos pólos do Programa Amapá 
Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 15. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 034/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 
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Art. 17. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros; 

II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços públicos onde possa ocorrer 
aglomeração de pessoas; 

III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fases I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 18. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 19. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
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Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 

Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 

Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 
Esfera Local; 

Anexo VI - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL; 

Anexo VII - Parecer Técnico-Científico nº 034/2021, do Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública – COESP; 

Anexo VIII – Nota Técnica – COESP. 

Art. 20. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 30 de agosto de 2021. 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 17 de agosto 
de 2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.484 de 16.08.2021 
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ANEXO I 
CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 

DE SERVIÇOS 
GRUPO I  

 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

04 
Farmácias, drogarias e 
manipulação. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

12 
Empresa de vigilância 
patrimonial. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 
 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com acesso de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e equipamentos 
de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e 
afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 50% 
da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

 
06 às 23 horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e 
praças, sem a presença de público, vedado o 
consumo de bebidas e alimentos no seu interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 23 horas 

 
 

59 

Portos aberto para embarque e desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
24 horas 

 
GRUPO III - AGENDAMENTO COM HORA MARCADA 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento de 
serviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, escritórios 
compartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 
07 às 20 

horas 

 

69 
Serviços sociais autônomos (somente atividades de  
consultorias,  orientação,  assistência  técnica e 
administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 
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70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, cuidados 
pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 
horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 
horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 

horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 
horas 

 
GRUPO IV - ATENDIMENTO PRESENCIAL, DELIVERY e DRIVE THRU  

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

 

 

 
74 

 
Bares, Restaurantes de qualquer natureza e 
Churrascarias. 
Permitido a realização de show com música ao 
vivo, no interior do estabelecimento, sendo 
vedado o uso ou improvisação de pista de dança. 

 

 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23:30 
horas 

PRESENCIAL 

08 à 01 
hora da 
manhã - 

DELIVERY 

 

 

 
75 

 

 
 

Docerias, lanchonetes, hamburguerias,  fast food 
e similares; sorveterias e pizzarias. 

 

 
 

Segunda a 
Domingo 

10 às 23:30 
horas 

PRESENCIAL 

 

08 à 01 hora 
da manhã - 
DELIVERY 

 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos livres de formação 
inicial e continuada ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de 
formação, reciclagem e instrução e formação de 
brigadista e bombeiro civil na modalidade 
presencial, com 50% da taxa de 
ocupação, conforme estabelecido  neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
 

07 às 21 horas 

 
GRUPO V - ATENDIMENTO ONLINE 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de  olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 
I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) até 
o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 4), que 
deverá esta afixada na porta da sala; 
II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 
III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 
IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 
V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de 
máscaras protegendo a boca e o nariz; 
VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 
VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são 
tocados por muitas pessoas; 
VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 
IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,5m (um metro 
e meio) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 
X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 
XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 
XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes de 
uso individual; 
XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  e  o  
distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e toalha 
descartável para enxugamento das mãos; 
XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula: 
 
a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 
b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 
c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 
d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 
e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 
 
XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 
XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando possível, 
servir o lanche na própria sala de aula; 
XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 
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XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, exceto 
na hora do consumo; 
XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara 
protegendo a boca e o nariz; 
XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 
XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas 
para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, 
Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 
XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e os 
estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 
XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos estudantes, 
profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária; 
XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, e-
mail, outros); 
XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 
 
a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis; 
b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço médico 
(unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o diagnóstico; 
c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 
 
XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, a 
coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do caso e 
as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 
 
a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 
b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 
Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional com quadro
 suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma 
serão avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 

c) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos serviços 
educacionais; 
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d) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão das 
atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 
 
XXVIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o  estudante ou profissional da educação deverá retornar 
para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender este 
estudante ou profissional; 
XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por 
COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do período 
de isolamento. 
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2.65. DECRETO Nº 3152, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 
estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 

II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 
internet e o produto é entregue em domicílio; 

III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 
recebe o produto sem sair do veículo; 

IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 
por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 31 de agosto de 2021, até a data de 27 de setembro de 2021, 
em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos e locais 
que indica: 

I – boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos e centros culturais; 

II - atividades de lazer em balneários públicos, bem como, eventos, passeios e festas realizados no 
interior de embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares; 
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III - agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 

I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 01:30 
horas até às 05 horas da manhã – toque de recolher; 

II - o consumo de bebida alcoólica nos logradouros, praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 

Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 
médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 23:30 horas, com 80% 
da taxa de ocupação, até o limite de 400 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares, justificado pelo 
quadro epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 036/2021, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença de público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 
horário das 07 às 01:00 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
quadrados, divididos por 4), sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 
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II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 
01:00 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos 
por 4 metros quadrados), sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 2,0m entre 
mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m entre os assentos, com a marcação dos assentos que não 
devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 

§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, considerando também os ajustes e 
demais regramentos constantes no caput deste artigo. 

§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 9º Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos 
bares, mediante cumprimento das seguintes condicionantes: 

I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 
distância de 2,0m entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada 
a junção de mesas; 

II - fica vedada a permanência de pessoas em pé seja para consumo de alimentos e bebidas ou 
para interação com outras pessoas; 

III – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

IV – fiel cumprimento do disposto no Anexo II deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 
visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
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a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade. 

Art. 10. Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes e 
bares, apresentações ao vivo de artistas e bandas, bem como, a veiculação de música ambiente, sendo 
vedada a utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento ou 
espaço de realização do evento. 

Art. 11. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 40 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 
lista de pessoas presentes na atividade; 

II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 12. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 13. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 
outras realizadas na modalidade remota; 
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II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 
Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 14. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos polos do Programa Amapá 
Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 15. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 036/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 
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Art. 17. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 

I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 
terminais para os pontos nos bairros; 

II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços públicos onde possa ocorrer 
aglomeração de pessoas; 

III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 
Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 18. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 19. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços; 

Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
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Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 

Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 

Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 
Esfera Local; 

Anexo VI - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL; 

Anexo VII - Parecer Técnico-Científico nº 036/2021, do Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública – COESP; 

Anexo VIII – Nota Técnica – COESP. 

Art. 20. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 27 de setembro de 2021. 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 31 de agosto 
de 2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.494 de 31.08.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

04 
Farmácias, 
manipulação. 

drogarias e 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com  uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e  
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 

 

 

horas 

 

10 
Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

 
11 

Indústrias  e   obras   públicas   e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

12 
Empresa de vigilância 
patrimonial. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
14 

Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 
 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com  acesso  de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 
Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e 
equipamentos de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de 
variedades, lojas de departamentos, magazines 
e afins, com 50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

55 
Lojas de perfumarias, cosméticos, 

higiene, beleza e similares. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 
50% da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

06 às 00:00 
horas 

 
 

58 

Competições  de  esporte  coletivo  em   estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e praças, 
sem a presença de público, vedado o consumo de 
bebidas e alimentos no seu 
interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 00:00 

horas 

 
59 

Portos aberto  para  embarque  e  desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
domingo 

 
24 horas 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

61 
Manutenção  de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento 
deserviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, 
escritórioscompartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 07 às 20horas 

 
69 

Serviços sociais autônomos (somente 
atividades de consultorias, orientação, 
assistência técnica e administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

 
08 às 18horas 

70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, 
cuidados pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e similares. Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 
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73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20horas 

 

 
74 

Bares, Restaurantes de qualquer natureza e 
Churrascarias. 
Permitido a realização de show de banda com 
música ao vivo, no interior do estabelecimento, 
sendo vedado o uso ou improvisação de pista 
de dança. 

 
 

Segunda a 
Domingo 

 
 

10 às 01 hora 
da madrugada 

 

75 
Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast 
food e similares; sorveterias e pizzarias. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 01 hora 
da madrugada 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de cursos livres de formação 
inicial e continuada ou  de qualificação 
profissional, idiomas e música; cursos de 
formação, reciclagem e instrução e formação de 
brigadista e bombeiro civil na modalidade  
presencial,  com  50%  da  taxa  de 
ocupação, conforme estabelecido neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 
 

07 às 23 horas 

 

 
77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de  olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 
I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) até 
o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 4), que 
deverá esta afixada na porta da sala; 
II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 
III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 
IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 
V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de 
máscaras protegendo a boca e o nariz; 
VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 
VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são 
tocados por muitas pessoas; 
VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 
IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,5m (um metro 
e meio) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 
X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 
XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 
XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes de 
uso individual; 
XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  e  o  
distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e toalha 
descartável para enxugamento das mãos; 
XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula: 
 
a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 
b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 
c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 
d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 
e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 
 
XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 
XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando possível, 
servir o lanche na própria sala de aula; 
XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 
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XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, exceto 
na hora do consumo; 
XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara 
protegendo a boca e o nariz; 
XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 
XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas 
para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, 
Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 
XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e os 
estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 
XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos estudantes, 
profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária; 
XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, e-
mail, outros); 
XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 
 
a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis; 
b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço médico 
(unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o diagnóstico; 
c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 
 
XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, a 
coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do caso e 
as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 
 
a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 
b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 
Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional com quadro
 suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma 
serão avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 
c) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos serviços 
educacionais; 
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d) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão das 
atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 
 
XXVIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o  estudante ou profissional da educação deverá retornar 
para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender este 
estudante ou profissional; 
XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por 
COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do período 
de isolamento. 
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2.66. DECRETO Nº 3520, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
I - atendimento presencial - forma tradicional de atendimento onde o cliente comparece ao 

estabelecimento, escolhe o produto, efetua o pagamento e recebe o produto adquirido; 
II - delivery - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido através do telefone ou 

internet e o produto é entregue em domicílio; 
III - drive thru - modalidade de atendimento onde o cliente efetua o pedido, faz o pagamento e 

recebe o produto sem sair do veículo; 
IV - agendamento com hora marcada - modalidade de atendimento presencial de um único cliente 

por profissional e/ou atendente, em horário previamente estabelecido. 
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 2º Ficam suspensas, a contar de 28 de setembro de 2021, até a data de 25 de outubro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos 
boates, casas de show e casas de espetáculos. 

Art. 3° Durante a vigência deste Decreto fica vedado, também: 
 
I - a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 01:30 

horas até às 05 horas da manhã – toque de recolher; 
II - o consumo de bebida alcoólica nos logradouros, praças, calçadas e vias públicas - lei seca. 
Parágrafo único. Fica permitida a circulação de pessoas nas hipóteses de busca por atendimento 

médico ou para aquisição de alimentos, medicamento ou produto considerado indispensável para sua 
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subsistência e de sua família, ou ainda, para deslocamento para local de trabalho ou retorno para sua 
residência. 

 
Art. 4º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 

constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 

Art. 5º Mesmo sendo classificados por lei estadual como atividade essencial, as Igrejas e Templos 
Religiosos, ficam autorizados a funcionar de segunda a domingo, no horário das 06 às 23:30 horas, com 80% 
da taxa de ocupação, justificado pelo quadro epidemiológico constante no Parecer Técnico-Científico nº 
040/2021, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP, parte integrante deste 
Decreto. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, praças e/ou outras atividades, sem a presença do público (plateia/torcida), 
vedado o consumo de bebidas e alimentos no seu interior, com rigoroso cumprimento dos protocolos 
sanitários e de distanciamento social, com adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no 
entorno do evento. 

Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 01:00 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros 
quadrados, divididos por 4), sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 
01:00 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento (total de metros quadrados, divididos 
por 4 metros quadrados), sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 1,5m (um 
metro e meio) entre mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a 
união/junção de mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,5m (um metro) entre os assentos, com a marcação dos 
assentos que não devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento. 
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§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais e eventos coorporativos, aplica-se também 
o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, considerando também os ajustes e 
demais regramentos constantes no caput deste artigo. 

§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

 
Art. 9º Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos bares 

mediante cumprimento das seguintes condicionantes: 
 
I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 

distância de 1,5m (um metro e meio) entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) 
cadeiras, sendo vedada a junção de mesas; 

II - fica vedada a permanência de pessoas em pé seja para consumo de alimentos e bebidas ou 
para interação com outras pessoas; 

III – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

IV – fiel cumprimento do disposto no Anexo II deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 
visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade. 

 
Art. 10. Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes, 

apresentações ao vivo de artistas e bandas, bem como, a veiculação de música ambiente, sendo vedada a 
utilização ou improvisação de pistas de dança no interior e no entorno do estabelecimento ou espaço de 
realização do evento. 

Art. 11. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, com no máximo de 40 pessoas por grupo, 
conduzidos por guias de turismo registrados no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou 
da entidade promotora do evento: 

 
I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 

lista de pessoas presentes na atividade; 
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II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 12. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 13. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

 
I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 

outras realizadas na modalidade remota; 
II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 

Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

 
Art. 14. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos polos do Programa Amapá 

Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 
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Art. 15. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

 
§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 040/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 17. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - isolar e sinalizar as áreas dos balneários e de outros espaços públicos onde possa ocorrer 

aglomeração de pessoas; 
III - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

IV - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fase I e II da doença; 

V - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

VI - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VII - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

 
Art. 18. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 

Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, ficam incumbidas de fiscalizar o cumprimento do 
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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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 19. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

 
Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 

de serviços; 
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo VI - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VII - Parecer Técnico-Científico nº 040/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP; 
Anexo VIII – Nota Técnica – COESP. 
 
Art. 20. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 25 de outubro de 2021. 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da publicação. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.513 de 28.09.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

04 
Farmácias, 
manipulação. 

drogarias e 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com  uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 

 

 

horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

12 
Empresa de vigilância 
patrimonial. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
14 

Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Com 50% da taxa de ocupação do estabelecimento, permitido o acesso de uma pessoa por família. 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de  conveniência,  vedado  o  consumo  de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com  acesso  de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

32 
Lojas de  materiais  de  construção,  elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e 
equipamentos de escritório. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e afins, com 
50% da taxa de ocupação do 
estabelecimento. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

55 
Lojas   de   perfumarias,   cosméticos,   higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 
 

 
57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 
50% da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

06 às 00:00 
horas 

 
 

58 

Competições  de  esporte  coletivo  em   estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e praças, 
sem a presença de público, vedado o 
consumo de  bebidas  e  alimentos  no  seu interior. 

 
Segunda 

a domingo 

 
06 às 00:00 

horas 

 
59 

Portos aberto  para  embarque  e  desembarque de 
passageiros, respeitado o limite de 50% da 
capacidade total de  passageiros  determinada pela 
autoridade marítima para a embarcação. 

 
Segunda a 
domingo 

 
24 horas 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

61 
Manutenção  de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

64 
Atividades de  intermediação  e  gerenciamento 
deserviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, 
escritórioscompartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 08 às 18 horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 07 às 20horas 

 

69 
Serviços sociais  autônomos  (somente 
atividades  de consultorias, orientação, 
assistência técnica e administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

 

08 às 18horas 

70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, 
cuidados pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e similares. Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 
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73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

 

 
74 

Bares, Restaurantes de qualquer natureza e 
Churrascarias. 
Permitido a realização de show de banda com 
música ao vivo, no interior do estabelecimento, 
sendo vedado o uso ou improvisação de pista 
de dança. 

 
 

Segunda a 
Domingo 

 
 

10 às 01 hora 
da madrugada 

 

75 
Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast 
food e similares; sorveterias e pizzarias. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 01 hora 
da madrugada 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de  cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e  música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e formação de brigadista e 
bombeiro civil na modalidade  presencial,  com  
50%  da  taxa  de 
ocupação, conforme estabelecido neste Decreto. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 
 

07 às 23 horas 

 

 
77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 
 

Segunda a 
Sábado 

 
 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 
I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas e filas; 
II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 
III - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a 
circulação do ar; 
IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as 
atividades administrativas; 
VI - 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; 
VII - 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; 
VIII - 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; 
IX - 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; 
X - 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  1,5m (um metro 
e meio) entre os mesmos; 
XI - As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar envoltas em papel filme e 
deverão ser higienizados após a utilização decada usuário; 
XII - 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; 
XIII - 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, perda de olfato  e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 
I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) até 
o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 4), que 
deverá esta afixada na porta da sala; 
II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 
III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 
IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 
V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de 
máscaras protegendo a boca e o nariz; 
VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 
VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são 
tocados por muitas pessoas; 
VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 
IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,5m (um metro 
e meio) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 
X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 
XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 
XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes de 
uso individual; 
XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  e  o  
distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e toalha 
descartável para enxugamento das mãos; 
XV - Disponibilizar quantidade de  lavatórios de acordo  com  o número  de salas de aula: 
a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 
b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 
c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 
d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 
e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 
XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 
XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando possível, 
servir o lanche na própria sala de aula; 
XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 
XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, exceto 
na hora do consumo; 
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XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara 
protegendo a boca e o nariz; 
XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 
XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas 
para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, 
Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 
XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e os 
estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 
XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos estudantes, 
profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária; 
XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, e-
mail, outros); 
XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 
a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis; 
b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço médico 
(unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o diagnóstico; 
c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 
XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, a 
coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do caso e 
as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 
a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 
b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 
Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional com quadro
 suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma 
serão avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 

c) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos serviços 
educacionais; 
d) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão das 
atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 
XXVIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o  estudante ou profissional da educação deverá retornar 
para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender este 
estudante ou profissional; 
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XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por 
COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do período 
de isolamento. 
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2.67. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2021 – COMITÊ JUDICIAL DA SAÚDE DO ESTADO 
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2.68. DECRETO Nº 3933, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 1º Ficam permitidas, a contar de 26 de outubro de 2021, até a data de 22 de novembro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos 
boates, casas de show, casas de espetáculos e shows artísticos, devendo seguir os regramentos constantes 
neste Decreto e as normativas editadas pelas autoridades de Vigilância em Saúde. 

 
I – somente será permitida a entrada de funcionários, frequentadores, artistas e outras pessoas 

envolvidas mediante apresentação o comprovante de vacinação da COVID-19, com imunização completa. 
II - rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social, e presença de 

público até o limite de 50% da taxa de ocupação do espaço, com adoção de medidas para evitar a 
aglomeração de pessoas no entorno do evento. 

III – as mesas deverão estar a 1 (um) metro de distância uma da outra; 
IV – os responsáveis pelos show artísticos deverão encaminhar para conhecimento e manifestação 

da Superintendência de Vigilância em Saúde, o protocolo do evento, indicando o tipo, local, dia e hora de 
realização bem como o total de pessoas que estarão presentes e a declaração de cumprimento do protocolo 
e demais dispositivos deste Decreto com antecedência de 72 horas da realização do evento, através do email 
gabinete@svs.ap.gov.br; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento, bem 
como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19, para acesso das pessoas ao evento. 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 
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Art. 3º As igrejas e Templos Religiosos ficam autorizados a funcionar 24 horas, devendo seguir o 
Protocolo Sanitário Padrão em anexo a este Decreto, incluindo o distanciamento social de 1,00 m (um 
metro) entre as pessoas. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 5º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, com a presença do público (plateia/torcida) até o limite de 50% da taxa de 
ocupação 

do espaço, com rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social, e da 
adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no entorno do evento. 

Parágrafo único. Todos os frequentadores deverão usar máscara e apresentar comprovante 
completo de vacinação da Covid-19. 

Art. 6º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 02 horas, com 80% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir 
bebida alcoólica durante o evento; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 02 
horas, com 80% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir bebida alcoólica 
durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 1,00 m (um 
metro) entre mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de 
mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,0m (um metro) entre os assentos, com a marcação dos 
assentos que não devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento, bem 
como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19, para acesso das pessoas ao evento. 

§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais, eventos coorporativos, shows e outros 
eventos, aplica-se também o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, 
considerando também os ajustes, os regramentos constantes neste Decreto e as normativas editadas pelas 
autoridades de Vigilância em Saúde. 
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§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

 
Art. 7º Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos bares 

mediante cumprimento das seguintes condicionantes: 
 
I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 

distância de 1,00 m (um metro) entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, 
sendo vedada a junção de mesas; 

II – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

III – fiel cumprimento do disposto no Anexo II deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 
visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade. 

 
Art. 8º Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes, 

apresentações ao vivo de artistas e bandas, bem como, a veiculação de música ambiente, sendo permitida a 
utilização de pistas de dança no interior do espaço de realização do evento. 

Art. 9º Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, conduzidos por guias de turismo registrados 
no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou da entidade promotora do evento: 

 
I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 

lista de pessoas presentes na atividade; 
II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 

Sanitária, com antecedência de 24 h (vinte e quatro horas) o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Art. 10. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 11. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

 
I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 

outras realizadas na modalidade remota; 
II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 

Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

 
Art. 12. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos polos do Programa Amapá 

Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 13. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

 
§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 
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§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 044/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 15. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

III - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fases I e II da doença; 

IV - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

V - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VI - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

 
Art. 16. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 

Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 17. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
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restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

 
Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 

de serviços; 
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo VI - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VII - Parecer Técnico-Científico nº 044/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP; 
Anexo VIII – Nota Técnica – COESP; 
Anexo IX - Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. 

Art. 18. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 22 de novembro de 2021. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 26 de outubro 
de 2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.530 de 25.10.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I 
 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

04 
Farmácias, 
manipulação. 

drogarias e 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
08 

Estabelecimentos comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com  uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 

 

 

horas 

 
10 

Serviços de guinchos, 
devidamente credenciados para 
operar e chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

12 
Empresa de vigilância 
patrimonial. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
14 

Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com  acesso  de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 
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30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 

09 às 19 horas 

32 
Lojas de  materiais  de  construção,  elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e 
equipamentos de escritório. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 

42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de variedades, 
lojas de departamentos, magazines e afins. 

Segunda a 
Domingo 

 

08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

55 
Lojas   de   perfumarias, cosméticos,     higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 

 
 

57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 
80% da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
06 às 00:00 

horas 

 
58 

Competições  de  esporte  coletivo  em   estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e praças, 
com a presença de público, nas 
condições estabelecidas neste Decreto. 

 

Segunda 
a domingo 

 

06 às 00:00 
horas 

 
59 

Portos  aberto  para  embarque  e  desembarque de 
passageiros, respeitado  o  limite  da capacidade 
total de  passageiros  determinada pela autoridade 
marítima para a embarcação. 

 

Segunda a 
domingo 

 
24 horas 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

61 
Manutenção  de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento 
deserviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, 
escritórioscompartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 08 às 18 horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 07 às 20horas 

 

69 
Serviços sociais  autônomos  (somente 
atividades  de consultorias, orientação, 
assistência técnica e administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

 

08 às 18horas 

70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, 
cuidados pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

71 
Lan  house,   serviços   de   acesso   à   internet   e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 
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73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

 
 

74 

Bares, Restaurantes de qualquer natureza e 
Churrascarias. 
Permitido a realização de show de banda com 
música ao vivo, no interior do estabelecimento, 
sendo vedado o uso ou  improvisação  de  pista de 
dança. 

 

Segunda a 
Domingo 

 

10 às 02 horas 
da madrugada 

 

75 
Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast 
food e similares; sorveterias e pizzarias. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 02 hora 
da madrugada 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de  cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e  música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e 
formação de brigadista e bombeiro civil na 
modalidade presencial. 

 

Segunda a 
Sábado 

 
 
07 às 23 horas 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

  

I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento 
do distanciamento mínimo de 1,00 m (um metro) entre as pessoas e filas; 

II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 

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

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

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

XI - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO III 

PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) 
até o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 
4), que deverá esta afixada na porta da sala; 

II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 

III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 

IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 

V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de 
máscaras protegendo a boca e o nariz; 

VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 

VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que 
são tocados por muitas pessoas; 

VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 

IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,0m (um 
metro) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 

X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 

XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 

XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes 
de uso individual; 

XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  e  
o  distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e 
toalha descartável para enxugamento das mãos; 
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XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula: 

a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 

b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 

c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 

d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 

e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 

XVI Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 

XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando 
possível, servir o lanche na própria sala de aula; 

XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 

XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, 
exceto na hora do consumo; 

XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara 
protegendo a boca e o nariz; 

XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 

XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas 
para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, 
Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 

XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e 
os estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 

XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos 
estudantes, profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária; 

XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, 
e-mail, outros); 

XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 



 

 

398 

 

dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 

a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis; 

b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço 
médico (unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o 
diagnóstico; 

c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 

XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, 
a coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do 
caso e as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 

a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 

b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 

Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional com quadro 
suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma serão 
avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 

c) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos 
serviços educacionais; 

d) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão 
das atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 

XXVIII- Não havendo confirmação de COVID-19, o estudante ou profissional da educação deverá retornar 
para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender este 
estudante ou profissional; 

XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por 
COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do período 
de isolamento. 
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2.69. RECOMENDAÇÃO Nº 06 DE 07 DE ABRIL DE 2021 
 

Dispõe sobre a necessidade de manutenção das medidas sanitárias 
estabelecidas nos decretos e intensificação das ações de fiscalização 
sobre o cumprimento. 

O Comitê Estadual de Saúde, no uso de suas atribuições estabelecidas pelas Resoluções n.º 107 e 

238 do Conselho Nacional de Justiça;  

Considerando a declaração pública de pandemia da COVID-19 em 11 de março de 2020;  

Considerando a manutenção da taxa de transmissão do vírus, acima da referência desejada 

ocasionando o volume aumentado dos atendimentos nas UBS/Covid da capital.  

Considerando que a taxa de positividade do RT-PCR está em 33,87%, indicando a alta taxa de 

pessoas infectadas, quando o desejado é de 5%, conforma orienta o MS;  

Considerando que a taxa de internações diárias por covid-19 se mantém em platô alto na rede 

pública, na semana epidemiológica (SE)13 maior em 23% em relação a semana epidemiológica (SE) 12;  

Considerando que o número de óbitos confirmados na semana epidemiológica (SE) 13, está menor 

que a semana epidemiológica (SE) 12, porém, maior que a semana epidemiológica (SE) 11, denotando 

instabilidade nos indicadores;  

Considerando a existência de pacientes nas UBS-covid da capital, ainda aguardando leitos de 

terapia intensiva e de terapia intermediária hospitalar;  

Considerando que as ações de fiscalização, inclusive com a aplicação de penalidades, contribuem 

para a efetividade das medidas sanitárias; 

Considerando a reunião virtual do Comitê Estadual de Saúde realizada em 07 de abril de 2021;  

RESOLVE  

Art. 1.º - Recomendar, por maioria, a manutenção das medidas de restrição, pelo tempo que 

perdurar a lista de pacientes aguardando a transferência das Unidades Básicas de Saúde para leitos de 

Terapia Intensiva na rede pública de saúde;  
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Art. 2.º - Recomendar, por maioria, a intensificação do grau de restrição das atividades 

fornecedoras de bens e serviços com revisão do rol de atividades hoje classificadas como essenciais, com 

vistas a reduzir a movimentação de pessoas e;  

Art. 3.º - Recomendar, por maioria, a intensificação das ações de fiscalização, envolvendo o 

máximo possível do efetivo de agentes, viaturas e demais recursos disponíveis nas forças de segurança do 

Estado e dos municípios, com orientação de aplicação de penalidades como multas e detenção, previstas no 

Decreto n.º 0907 de 16 de março de 2021.  

Art. 4.º - Esta recomendação entra em vigor na data da publicação. 
 

 
Coordenador do Comitê Judicial da Saúde – CES-JUS 
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2.70. DECRETO Nº 4344, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 
 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 1º Ficam permitidas, a contar de 23 de novembro de 2021, até a data de 06 de dezembro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos nos estabelecimentos 
boates, casas de show, casas de espetáculos e shows artísticos, devendo seguir os regramentos constantes 
neste Decreto e as normativas editadas pelas autoridades de Vigilância em Saúde. 

 
I – somente será permitida a entrada de funcionários, frequentadores, artistas e outras pessoas 

envolvidas mediante apresentação o comprovante de vacinação da COVID-19, com imunização completa. 
II - rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social, e presença de 

público até o limite de 50% da taxa de ocupação do espaço, com adoção de medidas para evitar a 
aglomeração de pessoas no entorno do evento. 

III – as mesas deverão estar a 1 (um) metro de distância uma da outra; 
IV – os responsáveis pelos show artísticos deverão encaminhar para conhecimento e manifestação 

da Superintendência de Vigilância em Saúde, o protocolo do evento, indicando o tipo, local, dia e hora de 
realização bem como o total de pessoas que estarão presentes e a declaração de cumprimento do protocolo 
e demais dispositivos deste Decreto com antecedência de 72 horas da realização do evento, através do email 
gabinete@svs.ap.gov.br; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento, bem 
como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19, para acesso das pessoas ao evento. 

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços 
constantes no Anexo I deste Decreto, nos dias, horários e modalidade de atendimento nele definido. 
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Art. 3º As igrejas e Templos Religiosos ficam autorizados a funcionar 24 horas, devendo seguir o 
Protocolo Sanitário Padrão em anexo a este Decreto, incluindo o distanciamento social de 1,00 m (um 
metro) entre as pessoas. 

Art. 4º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 5º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, com a presença do público (plateia/torcida) até o limite de 50% da taxa de 
ocupação do espaço, com rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social, e da 
adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no entorno do evento. 

Parágrafo único. Todos os frequentadores deverão usar máscara e apresentar comprovante 
completo de vacinação da Covid-19. 

Art. 6º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 02 horas, com 80% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir 
bebida alcoólica durante o evento; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 02 
horas, com 80% a taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir bebida alcoólica 
durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 1,00 m (um 
metro) entre mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de 
mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,0m (um metro) entre os assentos, com a marcação dos 
assentos que não devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento, bem 
como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19, para acesso das pessoas ao evento. 

 
§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais, eventos coorporativos, shows e outros 

eventos, aplica-se também o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, 
considerando também os ajustes, os regramentos constantes neste Decreto e as normativas editadas pelas 
autoridades de Vigilância em Saúde. 
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§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

 
Art. 7º Fica autorizada a retomada responsável, gradual e escalonado do funcionamento dos bares 

mediante cumprimento das seguintes condicionantes: 
 
I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 

distância de 1,00 m (um metro) entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, 
sendo vedada a junção de mesas; 

II – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

III – fiel cumprimento do disposto no Anexo II deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

 
§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 

visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

 
§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 

controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade. 

 
Art. 8º Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes, 

apresentações ao vivo de artistas e bandas, bem como, a veiculação de música ambiente, sendo permitida a 
utilização de pistas de dança no interior do espaço de realização do evento. 

Art. 9º Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, conduzidos por guias de turismo registrados 
no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou da entidade promotora do evento: 

 
I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 

lista de pessoas presentes na atividade; 
II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 

Sanitária, com antecedência de 24 h (vinte e quatro horas) o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 
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DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 10. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 11. Fica autorizado a retomada responsável, gradual eescalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

 
I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 

outras realizadas na modalidade remota; 
II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 

Ensino, Anexo III deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 12. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos polos do Programa Amapá 
Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 13. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 
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§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 048/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 15. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - aumentar a frota de ônibus em circulação e diminuição do intervalo de saída dos ônibus dos 

terminais para os pontos nos bairros; 
II - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo as forças de segurança dos 

Municípios, Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos Municípios, incluindo a 
realização das blitz em rodovias e em pontos estratégicos da cidade; 

III - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fases I e II da doença; 

IV - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

V - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

VI - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

Art. 16. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 
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Art. 17. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

 
Anexo I - Classificação e regramento para funcionamento das atividades industriais, comerciais e 

de serviços; 
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo III - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo IV - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo V - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo VI - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VII - Parecer Técnico-Científico nº 048/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP; 
Anexo VIII – Nota Técnica – COESP; 
Anexo IX - Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. 

Art. 18. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 
1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 06 de dezembro de 2021. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 23 de 
novembro de 2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.548 de 22.11.2021 
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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO E REGRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

GRUPO I 
 

ITEM SEGMENTO ATENDIMENTO 
FUNCIONAMENTO 

DIA HORÁRIO 

01 Hospitais e hemocentros. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

02 
Clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia. 

Presencial - 
agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

 

03 
 

Laboratórios de análises. 
Presencial - 

agendamento/ 
hora marcada 

Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

04 
Farmácias, 
manipulação. 

drogarias e 
Presencial 

Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 

05 
Empresas de fornecimento de 
serviços de internet, telefonia, 
energia elétrica e água potável. 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

06 Funerárias e cemitérios. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
07 

Estabelecimentos de hotelaria e 
assemelhados e restaurantes 
para atendimento exclusivo dos 
hóspedes. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 
08 

Estabelecimentos     comerciais e 
estacionamento de veículos 
localizados no interior do 
aeroporto. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

 

09 

Transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal, 
transporte com  uso  de aplicativos, 
taxi, mototaxi, transportadoras e 
empresas de logística, terminais e 
depósitos e 
serviços de entrega de qualquer 
natureza. 

 

 

Presencial 

 

 
Segunda a 
Domingo 

 

 

24 

 

 

horas 

 
10 

Serviços de  guinchos, devidamente 
credenciados para operar e 
chaveiros. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

11 
Indústrias e obras públicas e 
privadas de edificação, 
pavimentação e infraestrutura. 

 

Presencial Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

12 
Empresa de vigilância 
patrimonial. 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 
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13 

Sociedade sem fins lucrativos de 
apoio e recuperação de 
dependentes de álcool, drogas e 
similares. 

 
Presencial 

 

Segunda a 
Domingo 

 
24 

 
horas 

 

14 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seccional do Amapá (escritórios e 
profissionais). 

 

Presencial 
Segunda a 
Domingo 

 

24 
 

horas 

15 Seguradora, plano de saúde. Presencial 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

 
 

16 

Escritórios e Conselhos de 
profissionais liberais (arquitetos, 
administradores, serviços 
contábeis, contadores e 
contabilistas, engenheiros e 
representantes). 

 
 

Presencial 

 
Segunda a 
Domingo 

 
 

24 horas 

 
GRUPO II - ATENDIMENTO PRESENCIAL 

ITEM SEGMENTO 
FUNCIONAMENTO 
DIA HORÁRIO 

17 
Lojas de conveniência, vedado o consumo de 
bebida alcóolica no local. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

18 Ambulantes, camelô com lugar fixo. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

19 Açougue, peixaria. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

20 Feira fechada, feiras livres. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 18 horas 

21 Panificadora. 
Segunda a 
Domingo 07 às 20 horas 

 
22 

Supermercados e atacarejo, com  acesso  de uma 
pessoa por família, sendo a primeira hora 
reservada para atendimento exclusivo das 
prioridades previstas em lei. 

 

Segunda a 
Domingo 

 
07 às 22 horas 

23 Minibox, mercantis e assemelhados. 
Segunda a 
Domingo 

07 às 23 horas 

24 Batedeira de açaí. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 

25 Oficina mecânica - veículos, bicicleta e outros. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 19 horas 

26 Ração animal e insumos agropecuários. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

27 Distribuidoras de produtos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

28 Hortifrutigranjeiro. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 20 horas 

29 Lojas de móveis e eletrodomésticos. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

30 Distribuidora de cimento. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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31 Lojas de informática, eletrônicos e telefonia. 
Segunda a 
Domingo 09 às 19 horas 

32 
Lojas de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, estâncias de madeiras e afins. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

33 
Comércio de autopeças, acessórios, pneus, 
baterias e afins. 

Segunda a 
Sábado 

08 às 18 horas 

34 Lavanderia. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

35 Plásticos descartáveis e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

36 Chaveiro e carimbo, locadora de veículos. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

37 Postos de combustível e borracharia. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

38 Armarinhos, tecidos e aviamentos. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

39 Bijuterias e acessórios. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

40 
Comércio varejista de materiais e 
equipamentos de escritório. 

Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

41 Bancas de revista. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

 
42 

Shoppings de pequeno porte, lojas de 
variedades, lojas de departamentos, magazines 
e afins. 

Segunda a 
Domingo 

 

08 às 19 horas 

43 
Shopping Center, com 50% da taxa de 
ocupação do estabelecimento. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 22 horas 

44 Lojas de artigos esportivos e afins. 
Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

45 Lojas de vestuários, acessórios e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

46 Joalherias e afins. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 19 horas 

47 Marmoraria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

48 Vidraçaria e afins. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

49 Agências de viagens, turismo e afins. 
Segunda a 
Domingo 

24 horas 

50 Concessionárias e revendas de veículos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

51 Floricultura e jardinagem. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

52 Empresas de decoração e design. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

53 Lojas de bombons e enfeites. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

54 Lojas de brinquedos. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 
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55 
Lojas   de   perfumarias, cosméticos,  higiene, 
beleza e similares. 

Segunda a 
Domingo 08 às 19 horas 

56 Papelaria e livraria. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

 

 
 

57 

Escola de dança e ballet; Esporte de contato 
(esporte de contato - jiu jitsu, judô, taekwondo, 
submission, mma, boxe, muay thai, capoeira e 
similares); Academias de ginástica, escola de 
natação e hidroginástica, com atendimento por 
agendamento organizado por turma com 
membros e horário fixo, não ultrapassando 
80% da taxa de ocupação do estabelecimento. 

 

 
Segunda a 

Sábado 

 

 
06 às 00:00 

horas 

 
58 

Competições de esporte coletivo em  estádios de 
futebol, ginásios, quadras poliesportivas e praças, 
com a presença de público, nas condições 
estabelecidas neste Decreto. 

 

Segunda 
a domingo 

 

06 às 00:00 
horas 

 
59 

Portos  aberto  para  embarque  e  desembarque de 
passageiros, respeitado  o  limite  da capacidade 
total de passageiros determinada 
pela autoridade marítima para a embarcação. 

 

Segunda a 
domingo 

 
24 horas 

60 Óticas. 
Segunda a 
Domingo 

08 às 18 horas 

61 
Manutenção de aparelhos de climatização, 
manutenção de eletroeletrônicos. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18 horas 

62 Revenda, manutenção e limpeza de piscinas. 
Segunda a 

Sábado 
08 às 18 horas 

63 Clínicas de estética, clínica de podologia. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

64 
Atividades de intermediação e gerenciamento 
deserviços e negócios em geral. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

65 
Escritórios prestadores de serviços, 
escritórioscompartilhados (coworking). 

Segunda a 
Sábado 08 às 18 horas 

66 Lavagem de veículos. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18horas 

67 Serviços de publicidade e afins. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

68 Pet Shop. 
Segunda a 

Sábado 07 às 20horas 

 

69 
Serviços sociais  autônomos  (somente 
atividades  de consultorias, orientação, 
assistência técnica e administrativa). 

Segunda a 
Sábado 

 

08 às 18horas 

70 
Salão de beleza, barbearia, esmalteria, 
cuidados pessoais e estúdio de tatuagem. 

Segunda a 
Domingo 08 às 18 horas 

71 
Lan house, serviços de acesso à internet e 
similares. 

Segunda a 
Sábado 08 às 18horas 

72 Imobiliárias e corretoras. 
Segunda a 

Sábado 08 às 18 horas 

73 Revendedora de água e gás de cozinha. 
Segunda a 
Domingo 08 às 20 horas 
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74 

Bares, Restaurantes de qualquer natureza e 
Churrascarias. 
Permitido a realização de show de banda com 
música ao vivo, no interior do estabelecimento, 
sendo vedado o uso ou improvisação  de pista de 
dança. 

 

Segunda a 
Domingo 

 

10 às 02 horas 
da madrugada 

 

75 
Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast 
food e similares; sorveterias e pizzarias. 

Segunda a 
Domingo 

10 às 02 hora 
da madrugada 

 
 

76 

Autoescolas, escolas de  cursos  livres  de formação  
inicial  e  continuada  ou  de qualificação 
profissional, idiomas e  música; cursos de formação, 
reciclagem e instrução e 
formação de brigadista e bombeiro civil na 
modalidade presencial. 

 

Segunda a 
Sábado 

 
 
07 às 23 horas 

 
 

77 

Universidades, Institutos, Centros de Ensino 
Superior, Faculdades e escolas particulares, 
somente para as atividades de produção de 
conteúdo e ministração de aulas on line e de 
planejamento, na modalidade presencial, 
conforme estabelecido neste Decreto. 

 

Segunda a 
Sábado 

 

07 às 23 
horas 

 
 
 

  



 

 

412 

 

ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 

I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos 
responsáveis do estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação 
indicativa no chão, para atendimento do distanciamento mínimo de 1,00 m (um metro) 
entre as pessoas e filas; 

II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das 
mãos; 

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

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

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

XI - 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, perda de olfato e paladar, congestionamento nasal e/ou inflamação na 
garganta. 
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ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 
I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e 
auxiliares) até o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, 
divididos por 4), que deverá esta afixada na porta da sala; 
II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 
III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais 
da educação; 
IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 
V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos 
de máscaras protegendo a boca e o nariz; 
VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 
VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios 
que são tocados por muitas pessoas; 
VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 
IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,0m (um 
metro) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 
X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 
XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 
XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos 
recipientes de uso individual; 
XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  
e  o  distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e 
toalha descartável para enxugamento das mãos; 
XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula:  
a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 
b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 
c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 
d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 
e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 
XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 
XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando 
possível, servir o lanche na própria sala de aula; 
XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 
XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, 
exceto na hora do consumo; 
XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da 
máscara protegendo a boca e o nariz; 
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XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 
XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias 
pedagógicas para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da 
Educação, Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 
XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as 
famílias e os estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 
XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos 
estudantes, profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária;  
XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais 
(telefone, e-mail, outros); 
XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 
a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis;  
b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço 
médico (unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o 
diagnóstico; 
c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 
XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de 
educação, a coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o 
monitoramento do caso e as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 
a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 
b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los 
arejados; 
Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional  com quadro 
suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma 
serão avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 
c) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos 
serviços educacionais; 
d) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão 
das atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 
XXVIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o estudante ou profissional da educação deverá 
retornar para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender 
este estudante ou profissional; 
XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por 
COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do 
período de isolamento. 
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2.71. DECRETO Nº 4559, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 1º Fica suspenso em todo o território do Estado do Amapá, a realização dos festejos de 
Réveillon realizados pelo Poder Público estadual e municipal. 

Art. 2º Ficam permitidas, a contar de 07 de dezembro de 2021, até a data de 20 de dezembro de 
2021, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos realizados em boates, 
casas de show, casas de espetáculos e os shows artísticos realizados em ambientes delimitados e 
controlados, em conformidade com os regramentos constantes neste Decreto e outras normativas editadas 
pelas autoridades de Vigilância em Saúde, considerando: 

 
I – para fins deste Decreto, considera-se “ambientes delimitados e controlados” como sendo 

ambientes abertos ou fechados demarcados, divididos e delimitados por barreiras físicas que facilitem o 
controle do acesso de pessoas, até o limite máximo de 50% da taxa de ocupação do espaço; 

II - somente será permitida a entrada de funcionários, frequentadores, artistas e outras pessoas, 
mediante apresentação da Carteira Nacional de Vacinação, disponibilizada pelo aplicativo CONECT SUS, que 
ateste no mínimo a imunização do portador com a 1ª e 2ª doses da vacina contra COVID-19; 

III – cabe aos promotores do evento garantir o fiel cumprimento dos protocolos sanitários e de 
distanciamento social; 

IV – as mesas deverão estar a 1 (um) metro de distância uma da outra; 
V – os responsáveis pelos show artísticos deverão encaminhar para conhecimento e manifestação 

da Superintendência de Vigilância em Saúde, o protocolo do evento, indicando o tipo, local, dia e hora de 
realização bem como total de pessoas que estarão presentes e a declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto com antecedência de 72 horas da realização do evento, através do email 
gabinete@svs.ap.gov.br; 

VI - é de responsabilidade dos promotores dos eventos objeto do caput deste artigo, registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
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presentes no evento, bem como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19 – 1ª e 2ª 
doses, para acesso das pessoas ao evento. 

Art. 3º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços nos 
dias, horários e modalidade de atendimento regulamentados pelo município. 

Art. 4º As igrejas e Templos Religiosos ficam autorizados a funcionar 24 horas, devendo seguir o 
Protocolo Sanitário Padrão em anexo a este Decreto, incluindo o distanciamento social de 1,00 m (um 
metro) entre as pessoas. 

Art. 5º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 6º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, com a presença do público (plateia/torcida) até o limite de 50% da taxa de 
ocupação do espaço, com rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social, e da 
adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no entorno do evento. 

Parágrafo único. Todos os frequentadores deverão usar máscara e apresentar comprovante 
completo de vacinação da Covid-19. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 02 horas, com 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir 
bebida alcoólica durante o evento; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 02 
horas, com 50% a taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir bebida alcoólica 
durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 1,00 m (um 
metro) entre mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de 
mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,0m (um metro) entre os assentos, com a marcação dos 
assentos que não devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 

V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento, bem 
como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19, para acesso das pessoas ao evento. 
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§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais, eventos coorporativos, shows e outros 
eventos, aplica-se também o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, 
considerando também os ajustes, os regramentos constantes neste Decreto e as normativas editadas pelas 
autoridades de Vigilância em Saúde. 

 
§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 

Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 8º Fica autorizada o funcionamento dos bares mediante cumprimento das seguintes 
condicionantes: 

 
I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 

distância de 1,00 m (um metro) entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, 
sendo vedada a junção de mesas; 

II – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

III – fiel cumprimento do disposto no Anexo I deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

 
§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 

visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

 
§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 

controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade. 

 
Art. 9º Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes, 

apresentações ao vivo de artistas e bandas, bem como, a veiculação de música ambiente, sendo permitida a 
utilização de pistas de dança no interior do espaço de realização do evento. 

Art. 10. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, conduzidos por guias de turismo registrados 
no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou da entidade promotora do evento: 

 
I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 

lista de pessoas presentes na atividade; 
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II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 h (vinte e quatro horas) o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 11. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 12. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

 
I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 

outras realizadas na modalidade remota; 
II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 

Ensino, Anexo II deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 13. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos polos do Programa Amapá 
Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
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cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 14. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 050/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 16. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo sempre que possível as forças de 

segurança dos Municípios, do Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos 
Municípios; 

II - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fases I e II da doença; 

III - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

IV - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

V - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 

 
Art. 17. Fica condicionado à realidade epidemiológica e demais indicadores de controle e avaliação 

da pandemia a realização ou não dos eventos do carnaval, que no caso de agravamento poderão ser 
realizados em outra data. 
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Art. 18. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 19. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

 
Anexo I - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo V - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VI - Parecer Técnico-Científico nº 050/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP; 
Anexo VII – Nota Técnica – COESP; 
Anexo VIII - Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. 
 
Art. 20. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 20 de dezembro de 2021. 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 07 de 
dezembro de 2021. 

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.557 de 06.12.2021 
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ANEXO I 

PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,00 m (um metro) entre as pessoas e filas; 

II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos pelo 
profissional e pelo cliente em atendimento; 

III - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar a circulação 
doar; 

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 
 
V - Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) para as atividades 
administrativas; 

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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;  

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

XI - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 

I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) até o 
limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 4), que 
deverá esta afixada na porta da sala; 

II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 

III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 

IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 

V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de máscaras 
protegendo a boca e o nariz; 

VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as centrais de 
ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar;  

VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as carteiras, 
mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são tocados 
por muitas pessoas;  

VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os alunos 
com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social;  

IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,0m (um metro) 
entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 

X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 

XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; 

XII - Instalar lavatórios na área do refeitório;  

XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes de 
uso individual; 
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XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea dos sanitários, considerando o espaço físico e o 
distanciamento necessário para segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e toalha 
descartável para enxugamento das mãos; 

XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula: 

a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 

b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 

c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 

d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 

XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios;  

XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando possível, 
servir o lanche na própria sala de aula; 

XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 

XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, exceto na 
hora do consumo; 

XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para circulação de 
ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara protegendo a 
boca e o nariz; 

XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para higienização 
das mãos; 

XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas para 
garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, Secretaria 
de Estado da Educação e Conselho de Educação; 

XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e os 
estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 
 
XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos estudantes, 
profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária;  

XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, e-mail, 
outros); 
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XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos:  

a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis;  

b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço médico 
(unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID-19), a fim de confirmar ou descartar o diagnóstico; 

c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 (tosse, 
febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 

XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, a 
coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do caso e 
as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 

a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, retornando 
a metodologia de atividades remotas; 

b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 

c) Identificar todas as pessoas que mantiveram contato com o estudante ou profissional com quadro 
suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais  alunos da turma serão avisados, para 
que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 
 
d) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos serviços 
educacionais;  

e) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão das 
atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 

XXVIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o estudante ou profissional da educação deverá retornar 
para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender este 
estudante ou profissional; 

XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por COVID-
19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do período de 
isolamento. 
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2.72. DECRETO Nº 4761, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das 
atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, 
tendo como foco a redução dos 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 inciso 
II, do art. 11 e 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: 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Art. 1º Fica suspenso em todo o território do Estado do Amapá, a realização dos festejos de 
Réveillon realizados pelo Poder Público estadual e municipal. 

Art. 2º Ficam permitidas, a contar de 21 de dezembro de 2021, até a data de 03 de janeiro de 
2022, em todo o território do Estado do Amapá, as atividades presenciais e eventos realizados em boates, 
casas de show, casas de espetáculos e os shows artísticos realizados em ambientes delimitados e 
controlados, em conformidade com os regramentos constantes neste Decreto e outras normativas editadas 
pelas autoridades de Vigilância em Saúde, considerando: 

 
I – para fins deste Decreto, considera-se “ambientes delimitados e controlados” como sendo 

ambientes abertos ou fechados demarcados, divididos e delimitados por barreiras físicas que facilitem o 
controle do acesso de pessoas, até o limite 50% da taxa de ocupação do espaço; 

II - somente será permitida a entrada de funcionários, frequentadores, artistas e outras pessoas, 
mediante apresentação da Carteira Nacional de Vacinação, disponibilizada pelo aplicativo CONECT SUS, que 
ateste a imunização do portador com no mínimo a 1ª e 2ª doses da vacina contra COVID-19; 

III – cabe aos promotores do evento garantir o fiel cumprimento dos protocolos sanitários e de 
distanciamento social; 

IV – as mesas deverão estar a 1 (um) metro de distância uma da outra; 
V – os responsáveis pelos show artísticos deverão encaminhar para conhecimento e manifestação 

da Superintendência de Vigilância em Saúde, o protocolo do evento, indicando o tipo, local, dia e hora de 
realização bem como total de pessoas que estarão presentes e a declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto com antecedência de 72 horas da realização do evento, através do email 
gabinete@svs.ap.gov.br; 
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VI - é de responsabilidade dos promotores dos eventos objeto do caput deste artigo, registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes no evento, bem como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19 – 1ª e 2ª 
doses, para acesso das pessoas ao evento. 

Art. 3º Fica autorizado o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços nos 
dias, horários e modalidade de atendimento regulamentados pelo município. 

Art. 4º As igrejas e Templos Religiosos ficam autorizados a funcionar 24 horas, devendo seguir o 
Protocolo Sanitário Padrão em anexo a este Decreto, incluindo o distanciamento social de 1,00 m (um 
metro) entre as pessoas. 

Art. 5º Fica autorizado o funcionamento dos cartórios extrajudiciais nos dias e horários definidos 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na modalidade de atendimento presencial 
com agendamento, com número reduzido de profissionais, seguindo os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. 

Art. 6º Fica autorizada a realização de competições de esportes coletivos em estádios de futebol, 
ginásios, quadras poliesportivas, com a presença do público (plateia/torcida) até o limite de 50% da taxa de 
ocupação do espaço, com rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários e de distanciamento social, e da 
adoção de medidas para evitar a aglomeração de pessoas no entorno do evento. 

Parágrafo único. Todos os frequentadores deverão usar máscara e apresentar comprovante 
completo de vacinação da Covid-19. 

Art. 7º Fica autorizada a realização de eventos sociais, coorporativos, técnicos e científicos, 
realizados em ambiente aberto, fechado ou misto, nas seguintes condições: 

 
I - eventos sociais (aniversários, batizado, noivados, casamento) - de segunda a domingo, no 

horário das 07 às 02 horas, respeitando os limites 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, 
sendo permitido servir bebida alcoólica durante o evento; 

II - eventos coorporativos, técnicos e científicos - de segunda a domingo, no horário das 07 às 03 
horas, respeitando os limites 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, sendo permitido servir 
bebida alcoólica durante o evento; 

III - a disposição das mesas no salão/espaço do evento deverá respeitar a distância de 1,00 m (um 
metro) entre mesas, que serão equipadas com no máximo 6 (seis) cadeiras, sendo vedada a união/junção de 
mesas; 

IV - no caso de eventos realizados em auditórios e outros espaços com assento fixo, a ocupação 
dos assentos deverá respeitar a distância de 1,0m (um metro) entre os assentos, com a marcação dos 
assentos que não devem ser ocupados, considerando a taxa de ocupação disposta neste Decreto; 
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V - é de responsabilidade da entidade promotora do evento, registrar e controlar o acesso dos 
participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas presentes no evento, bem 
como, a exigência do comprovante completo de vacinação da Covid-19, para acesso das pessoas ao evento. 

§ 1º No planejamento e realização dos eventos sociais, eventos coorporativos, shows e outros 
eventos, aplica-se também o disposto no Protocolo e Proposta e de Reabertura do Setor de Eventos, 
considerando também os ajustes, os regramentos constantes neste Decreto e as normativas editadas pelas 
autoridades de Vigilância em Saúde. 

§ 2º É de responsabilidade da entidade promotora do evento, comunicar à Superintendência de 
Vigilância Sanitária, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas o tipo, local, dia e hora da realização do 
evento, bem como, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo e do disposto 
neste Decreto, a ser encaminhado para o e-mail gabinete@svs.ap.gov.br. 

Art. 8º Fica autorizado o funcionamento dos bares mediante cumprimento das seguintes 
condicionantes: 

 
I – manter a disposição das mesas no interior e área externa do estabelecimento respeitando a 

distância de 1,00 m (um metro) entre mesas, que deverão estar equipada com no máximo 6 (seis) cadeiras, 
sendo vedada a junção de mesas; 

II – uso obrigatório da máscara protegendo boca e nariz no momento de entrada e saída do 
estabelecimento, bem como, para transitar no seu interior; 

III – fiel cumprimento do disposto no Anexo I deste Decreto, no Protocolo para Reabertura do 
Setor Alimentação Fora do Lar, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, e 
o disposto neste Decreto. 

 
§ 1º É de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento afixar em local 

visível a taxa de ocupação do estabelecimento, apurada conforme disposto no inciso I deste artigo, contendo 
a quantidade de mesas e a capacidade máxima de clientes, bem como, o total de funcionários em serviço, 
sendo de competência do Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento desta medida. 

§ 2º É também de responsabilidade do proprietário/responsável pelo estabelecimento registrar e 
controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a lista de pessoas 
presentes na atividade. 

Art. 9º Fica autorizada durante os eventos sociais, coorporativos e no interior dos restaurantes, 
apresentações ao vivo de artistas e bandas, bem como, a veiculação de música ambiente, sendo permitida a 
utilização de pistas de dança no interior do espaço de realização do evento. 

Art. 10. Fica autorizada a realização de atividades de ecoturismo e de visitas monitoradas em 
equipamentos turísticos, patrimonio histórico e áreas naturais, conduzidos por guias de turismo registrados 
no Cadastur, sendo de responsabilidade do Guia de Turismo ou da entidade promotora do evento: 
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I - registrar e controlar o acesso dos participantes, mantendo sob sua guarda, por 30 (trinta) dias, a 
lista de pessoas presentes na atividade; 

II - comunicar através do e-mail gabinete@svs.ap.gov.br, à Superintendência de Vigilância 
Sanitária, com antecedência de 24 h (vinte e quatro horas) o tipo, local, dia e hora da realização do evento, 
bem como, o total de pessoas presentes, acompanhado de declaração de cumprimento do protocolo e 
demais dispositivos deste Decreto. 

 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 11. Todos os agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, deverão retornar aos seus postos de trabalho, para cumprimento de 
jornada com duração de 6 (seis) horas diárias de trabalho. 

Parágrafo único. Cabe ao Gestor titular das unidades gestoras do governo, adotar as providências 
necessárias para a retomada e funcionamento do Órgão sob a sua responsabilidade, tendo como base os 
protocolos sanitários, regramentos de distanciamento social e de não aglomeração nos ambientes laborais e 
o disposto na nota técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), anexo deste Decreto. 

Art. 12. Fica autorizado a retomada responsável, gradual e escalonado das aulas presenciais e 
demais atividades educacionais na rede pública e privada de ensino, nas seguintes condições: 

 
I – atividades educacionais na modalidade híbrida, combinando aulas e atividades presenciais com 

outras realizadas na modalidade remota; 
II - fiel cumprimento do Protocolo Padrão de Segurança Sanitária para os Estabelecimentos de 

Ensino, Anexo II deste Decreto, bem como dos seus protocolos específicos, aprovados pelos Órgãos da 
Vigilância Sanitária e de Saúde. 

§ 1º Cabe à Secretaria de Estado da Educação, aos Gestores titulares dos Órgãos municipais da 
educação e aos Gestores titulares das instituições particulares de ensino, definir a metodologia e a forma da 
retomada das aulas presenciais nas suas unidades de ensino, em consonância com o disposto neste Decreto. 

§ 2º cabe ao Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada Responsável e Gradual das Atividades 
Presenciais na Rede Pública e Particular de Ensino, instituído pelo Decreto nº 3504/2020, apoiar e 
acompanhar os gestores das unidades educacionais na elaboração dos seus protocolos específicos, tendo 
como base o disposto neste Decreto e as diretrizes das autoridades sanitárias e educacionais do Estado e da 
União. 

§ 3º Cabe ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP através da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a fiscalização das unidades educacionais quanto ao 
cumprimento do disposto neste Decreto. 
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Art. 13. Fica autorizada a retomada das atividades presenciais nos polos do Programa Amapá 
Jovem, para acolhimento e realização das ações com beneficiários do Programa, condicionadas ao 
cumprimento do disposto neste Decreto e nos demais regramentos emanados da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Art. 14. Fica autorizado o retorno das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, nos órgãos da 
administração direta e indireta do Governo do Estado do Amapá. 

§ 1º Fica a cargo de cada Instituição conveniada, o fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual - EPI’s em tipo e quantidade para atender as necessidades dos alunos, bem como a orientação 
adequada de uso dos mesmos. 

§ 2º Fica a cargo da instituição conveniada a manutenção de apólice de seguro em favor de seus 
acadêmicos, incluído cobertura para infecções respiratórias decorrentes do Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Dentro dos limites e demais regramentos estabelecidos neste Decreto, fica facultado aos 
Prefeitos a regulamentação dos dias e horários para funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços localizados no Município, levando em consideração a confirmação da circulação das 
novas cepas na região, as informações e análises contidas no Parecer Técnico-Científico nº 052/2021, do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública - COESP e no resultado apurado na avaliação do 
conjunto de indicadores constante no Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia 
da Covid-19, na Esfera Local, editado pelo Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 

Art. 16. Fica recomendado aos Municípios a adoção das seguintes providências: 
 
I - planejar e intensificar as medidas de fiscalização, envolvendo sempre que possível as forças de 

segurança dos Municípios, do Estado e da União, bem como as vigilâncias sanitárias do Estado e dos 
Municípios; 

II - fortalecer e/ou implantar unidades “sentinelas” nos municípios, para atender e tratar de 
pacientes nas fases I e II da doença; 

III - intensificar as ações do serviço de atendimento domiciliar e busca ativa na comunidade para 
detectar a hipoxemia silenciosa, com o uso do oxímetro de pulso e ações para rastreio e profilaxia de 
contactantes; 

IV - fortalecer a busca ativa de pessoas dos grupos prioritários, para cumprimento das metas para 
vacinação; 

V - editar protocolos específicos para cada atividade, levando em consideração o disposto neste 
Decreto e nas legislações em vigor. 
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Art. 17. Fica condicionado à realidade epidemiológica e demais indicadores de controle e avaliação 
da pandemia a realização ou não dos eventos do carnaval, que no caso de agravamento poderão ser 
realizados em outra data. 

Art. 18. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Procon e a Superintendência de Vigilância em Saúde, bem como outras 
autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, 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 e municipal, sem 
afastar a aplicação da legislação penal cabível, em especial os artigos 131 e 132 do Código Penal em vigor. 

Art. 19. Para conferir maior publicidade e justificar a necessidade de prorrogação dos Decretos 
Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, 
bem como em razão da necessidade de suspensão das atividades e da adoção de outras medidas de 
restrição de circulação de pessoas, publica-se em anexo os documentos abaixo, partes integrantes deste 
Decreto: 

 
Anexo I - Protocolo Sanitário Padrão; 
Anexo II - Protocolo Sanitário Padrão – aulas e outras atividades educacionais; 
Anexo III - Portaria Ministerial nº 1565, de 18 de junho de 2020 - Ministério da Saúde; 
Anexo IV - Instrumento para Apoio à Tomada de Decisão na Resposta à Pandemia da Covid-19 na 

Esfera Local; 
Anexo V - Ofício 098/2021-ABRASEL/AP – Medidas Básicas - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL; 
Anexo VI - Parecer Técnico-Científico nº 052/2021, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP; 
Anexo VII – Nota Técnica – COESP; 
Anexo VIII - Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. 
 
Art. 20. Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 

1.497, de 03 de abril de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 03 de janeiro de 2022. 

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 21 de 
dezembro de 2021. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 
*Este texto não substitui o publicado no DOE Nº 7.567 de 20.12.2021 
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ANEXO I 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 

 

I - Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas pelos responsáveis do 
estabelecimento, inclusive na parte externa do local com marcação indicativa no chão, para atendimento do 
distanciamento mínimo de 1,00 m (um metro) entre as pessoas e filas; 

II – Uso obrigatório de máscaras, em via pública, no interior dos estabelecimentos/empreendimentos 
pelo profissional e pelo cliente em atendimento; 

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

IV - Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das mãos; 

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

VI - 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; 

VII - 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; 

VIII - 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; 

IX - 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; 

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

XI - 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO – AULAS E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 

I - Garantir no interior das salas de aula o quantitativo de pessoas (alunos, professores e auxiliares) até 
o limite da taxa de ocupação da sala de aula (total de metros quadrados da sala de aula, divididos por 4), que 
deverá esta afixada na porta da sala; 

II - Aferir da temperatura de todos que adentrarem no ambiente escolar; 

III - Manter a higiene pessoal e dos EPIs em uso no ambiente escolar por estudantes e profissionais da 
educação; 

IV - Reforçar os cuidados com a higienizando as mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 

V - Uso obrigatório no interior dos estabelecimentos escolares pelos profissionais e pelos alunos de 
máscaras protegendo a boca e o nariz; 

VI - Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas - mesmo com as 
centrais de ar ligadas -, para facilitar a circulação do ar; 

VII – Ampliar e manter a limpeza e higienização do ambiente escolar, com cuidados especiais as 
carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são 
tocados por muitas pessoas; 

VIII - Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os 
alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 

IX – Garantir nas salas de aula e nos demais espaços do educandário o espaçamento de 1,0m (um 
metro) entre as carteiras dos estudantes, retirando as carteiras em excesso; 

X - Disponibilizar suporte para álcool em gel ou álcool em líquido 70°, a cada três salas; 

XI - Fica vedado o uso de armários coletivos; XII - Instalar lavatórios na área do refeitório; 

XIII - Isolar os bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para reabastecimento dos recipientes de 
uso individual; 

XIV - Definir o limite máximo de utilização simultânea  dos  sanitários, considerando o  espaço  físico  e  o  
distanciamento  necessário  para  segurança dos usuários, disponibilizando também água, sabão e toalha 
descartável para enxugamento das mãos; 
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XV - Disponibilizar quantidade de lavatórios de acordo com o número de salas de aula: 
 
a) até 2 salas de aula, 1 lavatório; 
b) 4 salas de aula, 3 lavatórios; 
c) até 6 salas de aula, 4 lavatórios; 
d) até 9 salas de aula, 5 lavatórios; 
e) a partir de 10 salas de aula, 6 lavatórios. 

XVI – Reforçar a higienização de ambientes e utensílios utilizados nos refeitórios; 

XVII – Para evitar aglomeração, deverá ser adotado horários diferenciados para lanche e, quando possível, 
servir o lanche na própria sala de aula; 

XVIII – Servir lanche e/ou refeições preferencialmente em porções individuais; 

XIX – Fica vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário do lanche, exceto 
na hora do consumo; 

XX – Durante o trajeto do veículo de transporte escolar, manter janelas do veículo abertas para 
circulação de ar, sendo também, obrigatório ao condutor e aos estudantes e passageiros o uso da máscara 
protegendo a boca e o nariz; 

XXI – Deverá ser disponibilizado na entrada dos veículos de transporte escolar álcool a 70% para 
higienização das mãos; 

XXII – É de competência de cada Unidade de ensino a prerrogativa de elaborar estratégias pedagógicas 
para garantia do direito de aprendizagem, conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, 
Secretaria de Estado da Educação e Conselho de Educação; 

XXIII – Cabe a cada Unidade de ensino a obrigatoriedade de comunicar, com antecedência, as famílias e os 
estudantes sobre o calendário de retorno e os protocolos a serem cumpridos; 

XXIV – Cabe a cada Unidade de ensino a tarefa de produzir materiais de orientação prévia aos estudantes, 
profissionais da educação e pais quanto aos cuidados de segurança sanitária; 

XXV – As Unidades de ensino deverão priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, e-
mail, outros); 

XXVI - Definir, dentre os espaços da escola, uma sala de contingência, que deverá ser específica para 
acolhimento em casos de suspeitas identificadas na escola. A sala de acolhimento/contingência será 
dedicada para a permanência do estudante ou profissional, até a chegada de pais e/ou  responsáveis, 
devendo a Direção da Escola adotar os seguintes procedimentos: 
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a) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno esteja na escola, o mesmo será 
direcionado para a sala de contingência/sala de acolhimento, até a chegada dos pais ou responsáveis; 
b) Orientar o profissional ou responsável de estudante com quadro suspeito a procurar serviço médico 
(unidade básica de saúde de enfrentamento a COVID- 19), a fim de confirmar ou descartar o diagnóstico; 
c) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatível com COVID-19 
(tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar o contato com outras pessoas. 

XXVII – No caso de confirmação de caso de contágio por COVID-19 de aluno ou profissional de educação, a 
coordenação pedagógica da Unidade escolar deverá adotar providências quanto o monitoramento do caso e 
as medidas necessárias de adoção das seguintes medidas de biossegurança: 
 
a) Suspender as aulas presenciais na turma do estudante e/ou professor pelo período de 14 dias, 
retornando a metodologia de atividades remotas; 
b) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e mantê-los arejados; 
Identificar todas as pessoas que  mantiveram  contato  com  o  estudante ou profissional com quadro
 suspeito de COVID-19, orientando os pais/responsáveis dos demais alunos da turma 
serão avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apresentação de eventuais sintomas; 

c) Proceder a reorganização dos componentes curriculares a fim de garantir a continuidade dos serviços 
educacionais; 
d) No caso da existência de outros casos suspeitos ou confirmados, proceder a imediata suspensão das 
atividades presenciais em toda escola pelo período de 14 dias. 
 
XXVIII - Não havendo confirmação de COVID-19, o estudante ou profissional da educação deverá retornar 
para as atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que atender este 
estudante ou profissional; 

XXIX - O retorno do profissional da educação ou estudante com quadro confirmado de contágio por 
COVID-19, somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a alta do período 
de isolamento. 
 

2.73.  
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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° OPlantão Extraordinário será executadoem 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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3.11. PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 01 /2020 – PLCC/PGE 
 
PROCESSO Nº 0019.0143.0950.0002/2020 - PLCC /PGE (PRODOC)  

INTERESSADO: Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Amapá que realizem 

contratações diretas emergenciais com fundamento na Lei nº 13.979/20  

ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CALAMIDADE PÚBLICA. EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE. ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PARECER 

REFERENCIAL. 1) Decreto Legislativo Federal Nº 06/2020. Lei Federal Nº 

13.979/2020. Decreto Estadual Nº 1.375/2020. Lei Federal Nº 

8.666/1993. Medida Provisória Nº 926/2020. 2) Indicação dos 

requisitos necessários para a incidência do art. 4º da Lei Federal nº 

13.979/2020. 3) Elementos que devem constar da instrução dos 

processos de contratação direta, mediante dispensa de licitação, para a 

aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento ao 

coronavírus (COVID-19). 

1. DO PARECER REFERENCIAL  

 

O parecer referencial é peça jurídica voltada a orientar a Administração em processos e 

expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das 

orientações jurídicas ali traçadas.  

Trata-se de instrumento de racionalização do trabalho consultivo desenvolvido pela 

Procuradoria-Geral do Amapá, cuja possibilidade foi instituída pela Instrução Normativa nº 01/2020/PGE, 

de 25 de março de 20201, sendo admissível quando houver processos e expedientes administrativos com 

os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica 

uniforme, cuja observância dependa de mera conferência de dados e/ou documentos constantes dos 

autos. 
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O artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2020/PGE, de 25 de março de 2020 assim estabelece: 

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;  

(grifo nosso)  

A medida já vem sendo adotada por várias Procuradorias estaduais e pela Advocacia Geral da 

União, inclusive, o Manual de boas práticas consultivas da AGU orienta à elaboração de pareceres 

orientadores da atuação do gestor, possibilitando a padronização quanto aos assuntos que envolvam 

manifestações repetitivas ou possam despertar dúvidas jurídicas. Vejamos:  

Embora a atividade consultiva não se confunda com as atividades da 

Entidade/Órgão Assessorado, o Órgão Consultivo possui importante 

papel no sentido de estimular a padronização e orientação geral a 

respeito de assuntos que despertaram ou possam despertar dúvidas 

jurídicas. Deste modo, é recomendável a elaboração de minutas 

padrão de documentos administrativos, treinamentos com os 

gestores e pareceres com orientações “in abstrato”, a fim de 

subsidiar a prática de atos relacionados a projetos ou políticas 

públicas que envolvam manifestações repetitivas ou de baixa 

complexidade jurídica. (Enunciado nº 34 do Manual de Boas Práticas 

da Advocacia-Geral da União)  

(grifo nosso)  

O TCU, em análise ao tema, já decidiu reiteradamente que não há qualquer impedimento na 

utilização, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, de um mesmo parecer jurídico em 
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procedimentos licitatórios diversos, desde que envolvam matéria comprovadamente idêntica e sejam 

completos, amplos e abranjam todas as questões jurídicas pertinentes, conforme Acórdãos 748/2011 e 

1.944/2014 e mais recentemente no acórdão n.º 2.674/2014 - todos prolatados pelo Plenário. 

Dessa forma, em razão do elevado número de demandas consultivas e da real necessidade da 

organização dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado Amapá, facilitando a agilidade nas 

aquisições de bens, insumos e serviços em período de calamidade pública, impõe-se, de forma urgente, a 

produção do ato.  

Frise-se que o objetivo do parecer referencial, nesse caso peculiar, é alinhar as orientações 

gerais e garantir diretrizes prévias quanto à instrução processual, conferindo maior presteza na realização 

de licitações e contratos correlacionados à pandemia do novo Coronavírus, sendo sua utilização obrigatória 

na instrução dos processos de contratação direta de bens, insumos e serviços fundamentadas na Lei nº 

13.979/20.  

Assim, deve o órgão ou entidade contratante proceder à instrução processual conforme 

orientações do referencial e observar o Roteiro para contratação emergencial para enfrentamento do 

coronavírus e a Lista de Verificação (LV) para contratação emergencial – coronavírus elaborados pela 

Procuradoria de Licitações e Contratos – PLCC/PGE, anexos ao presente Parecer  

O uso do presente parecer referencial não dispensa o encaminhamento dos autos à Procuradoria 

Geral do Estado, para verificação de conformidade orientativa, e atendimento ao prescrito no art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da Lei Orgânica da PGE-AP (Lei Complementar Estadual n.º 

089/2015).  

2. DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

O avanço da pandemia causada pelo novo Coronavírus tomou proporções globais, levando a OMS2 

(Organização Mundial de Saúde) a declarar emergência de saúde pública de importância internacional. A 

Organização alertou para o perigo das infecções causadas pelo novo vírus e classificou o fenômeno de 

contaminação como pandemia:  

“Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam 

doenças que vão desde o resfriado comum até doenças mais graves, 

como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV).  
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A doença do coronavírus (COVID-19) é uma nova cepa que foi 

descoberta em 2019 e não foi identificada anteriormente em 

humanos.”3 

No Brasil, o Senado Federal reconheceu, através do Decreto Legislativo nº 06/2020, para os fins do 

determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal4, o estado de calamidade pública de âmbito nacional, nos 

termos da Mensagem nº 93/2020, encaminhada pelo Presidente da República. 

Também em resposta à grave situação epidemiológica, foi editada a Lei federal nº 13.979//2020 

que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, abarcando temas das mais diversas 

searas, inclusive a esfera administrativa, ao tratar de hipótese excepcional e temporária de dispensa de 

licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.  

Assim como no resto do Brasil, o Coronavírus assolou o Estado do Amapá. A região já conta com 

mais de 16.512 casos confirmados para a doença, sendo 7.363 casos recuperados, 324 óbitos. O número de 

pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 284 pacientes, sendo 168 

casos confirmados e 116 suspeitos5.  

Com o objetivo de prevenir e mitigar os riscos da epidemia causada pela doença infecciosa viral 

causada pelo novo Coronavírus, o Governo do Amapá expediu o Decreto Estadual nº 1.375/2020, em 

especial, decretou Situação de Emergência em todo território estadual, tendo sido sucedido pelo Decreto 

Estadual nº 1.538/2020, que, por sua vez, declarou estado de calamidade pública na mesma região.  

Nesse sentido, registre-se que o Decreto Estadual n.º 1.414/2020 determinou o início do 

isolamento social, complementado pelos Decretos Estaduais n.º 1.415/2020, 1.495/2020, 1.496/2020, 

1.497/2020, 1.534/2020, 1.538/2020, 1.539/2020, 1.614/2020, 1.615/2020, 1.616/2020, 1.726/2020, 

1.782/2020, 1.790/2020, 1.809/2020 e 1.878/20206 que trouxeram, entre outras medidas, a prorrogação do 

isolamento social, o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e o pagamento de auxílios às famílias 

em situação de vulnerabilidade social. 

Mesmo no cenário de flagrante crise, não se pode perder de vista as balizas constitucionais 

firmadas na Carta Magna de 1988. O artigo 196 assim dispõe que ao mesmo tempo em que a saúde é direito 

de todos, também é dever do Estado. Senão vejamos:  

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução de doença e de 
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”.  

Ademais, a legislação infraconstitucional, em específico a Lei Federal nº 8.080/1990, determina 

que são atribuições da vigilância epidemiológica a detecção, prevenção, recomendação e adoção das 

medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos. 

Tais medidas devem ser tomadas no âmbito da Administração Pública, de modo a mitigar os impactos 

causados pela situação de emergência em saúde pública. 

Dessa forma, enquanto dever estatal, o combate à pandemia exige complexa organização da 

Administração Pública. Os reflexos diretos das patologias decorrentes da Covid-19 e das políticas adotadas 

para combater a pandemia afetam de modo significativo a atividade administrativa estatal. Isso envolve, 

evidentemente, uma pluralidade de questões no âmbito de contratações administrativas em curso de 

execução e que vierem a ser pactuadas para fazer face ao problema.  

A relevância das dificuldades enfrentadas e a dimensão dos riscos de saúde pública exigem 

providências imediatas, destinadas a evitar a difusão da doença e a reduzir o ritmo das contaminações. 

Necessita-se, assim, de uma pluralidade de providências relacionadas direta ou indiretamente com a 

pandemia, sempre observando o arcabouço jurídico já existente e o que foi e será produzido em decorrência 

da condição epidêmica.  

3. DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COMO FORMA DE COMBATE À PANDEMIA  

No âmbito do direito administrativo, os institutos jurídicos disponíveis para serem utilizados pela 

Administração foram concebidos em cenários radicalmente distintos e não passíveis de comparações com as 

circunstâncias atuais. Por derradeiro, tornaram-se inviáveis para resolver os impasses que se instalaram com 

a pandemia da COVID-19, especialmente no que tange a uma pluralidade de questões no âmbito de 

contratações administrativas em curso de execução e que vierem a ser pactuadas para fazer face ao 

problema. 

Ressalte-se, por oportuno, que a constatação não significa negar a importância ou mesmo a 

validade dos institutos jurídicos do passado. As concepções gerais, os valores fundamentais, os princípios 

estruturantes e os conceitos abertos do passado continuam vigentes e eficazes, posto que já se integraram 

ao eixo do ordenamento do direito administrativo.  

Mas é inegável que a dinâmica de expansão da pandemia e o risco de maiores conseqüências – 

anteriormente impensáveis - para a Administração Pública revelou o caráter anacrônico das normas então 

vigentes.  
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Justamente nessa perspectiva, evidenciou-se a necessidade inadiável de regras aplicáveis para a 

situação que estava se instalando. A União, utilizando-se de sua competência privativa para legislar sobre 

normas gerais de licitação, a ela conferida pelos artigos 22, XXVII, e 24, § 2º, da Constituição Federal, criou 

para a Administração pública federal, estadual, distrital e municipal nova hipótese de dispensa de licitação. 

A Lei Federal nº 13.979/2020 foi promulgada justamente nessa perspectiva, tratando, 

especialmente em seus artigos 4º a 4º-I, do rito para licitações e contratos administrativos e, em suma, versa 

sobre a dispensabilidade da 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. É o que se denota:  

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 nº 926, de 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 cominidoneidade 
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 nº 926, de 2020)  
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando 

se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, 

o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 
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15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)  

§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente 

federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de 

preços.(Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)  

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, 

contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre 

dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades 

manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços 

nos termos do disposto no § 4º e no § 5º. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 951, de 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 nº 

926, de 2020)  

Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020)  

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020)  

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 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 nº 926, de 2020)  

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020)  
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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 nº 926, de 2020) 
Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será 

exigível durante a gestão do contrato. (Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 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 nº 926, de 

2020)  

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado 

a que se refere o caput conterá:(Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020)  

I - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020)  

II - fundamentação simplificada da contratação;(Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020)  

III - descrição resumida da solução apresentada (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020)  

IV - requisitos da contratação;(Incluído pela Medida Provisória nº 926, 

de 2020)  

V - critérios de medição e pagamento;(Incluído pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020)  

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 

seguintes parâmetros:(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 

2020)  

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020)  
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b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020)  

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020)  

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020)  

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020)  

VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, 
de 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 nº 926, de 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 nº 926, de 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 nº 

926, de 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 nº 926, de 2020)  
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§ 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 nº 926, de 2020)  

§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito 

devolutivo.(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 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 nº 926, de 2020)  

§ 4º As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema 

de registro de preços serão consideradas compras nacionais, nos 

termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo 

estabelecido no § 6º do art. 4º.(Incluído pela Medida Provisória nº 951, 

de 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 nº 926, de 2020)  

Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os 

contratadosfiquem 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 nº 926, de 2020) 

De fato, o artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/19937 já permitia a dispensabilidade de licitação em casos 

de emergência ou calamidade pública para a contratação de bens e serviços necessários ao atendimento da 

situação emergencial ou calamitosa, inclusive para parcelas de obras e serviços que possam ser executadas e 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

decretação da emergência/calamidade, sendo vedada qualquer prorrogação.  

O artigo 26, do mesmo diploma legal ainda orienta: 



 

 

466 

 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 

de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)  

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 

os seguintes elementos:  

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando 

for o caso (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)  

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  

III - justificativa do preço.  

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 

bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Pontue-se que a Lei nº 13.979/2020, por sua vez, ao trazer procedimento simplificado para as 
contratações emergenciais, constitui-se como desdobramento e regulamentação dos artigos citados da Lei 
nº 8.666/1993. As inovações introduzidas envolvem não apenas a criação de uma hipótese específica de 
dispensa de licitação, mas há também a atenuação dos requisitos de habilitação, a simplificação do 
procedimento administrativo prévio e a flexibilização quanto à escolha do fornecedor. 

 
É notável que, em esfera estadual, o Estado do Amapá cuidou também de regulamentar o tema. O 

Decreto Estadual nº 1.375/20208, em seu artigo 4º, assim determinou: 
 

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 
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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.  

(grifo nosso) 
 

Urge salientar que, ainda que se apresente como exceção ao dever de licitar, a dispensa 

permanece submetida à proibição de celebrar contratação desvantajosa. A situação de emergência, de 

forma inquestionável, torna mais fluidos os parâmetros da vantajosidade da contratação, mas tal princípio 

deve sempre ser resguardado. Ademais, apesar de haver novel legislação acerca do tema, os dispositivos 

previstos na Lei nº 8.666/1993 devem ser encarados como preceitos orientadores de todo o trâmite, 

devendo ser observados no que for cabível.  

Além disso, ainda que haja diplomas normativos aplicáveis especialmente aos casos, nesse 

contexto, deve prevalecer o entendimento de que a atuação dos agentes será norteada especificamente 

pela dimensão da proporcionalidade. Isso significa legitimar a adoção de medidas concretas que se 

configurem, em vista das circunstâncias da realidade, como adequadas para enfrentar as exigências 

necessárias para evitar danos irreparáveis à saúde individual e coletiva.  

Dessa forma, mais precisamente, caberá aplicar o disposto no caput e no § 1º da LINDB, adiante 

reproduzidos: 

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 

dos administrados.  

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão 

consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, 

limitado ou condicionado a ação do agente.” 

Apresentada a medida para facilitar e desburocratizar o procedimentos para contratações 

emergências em face da pandemia do Coronavírus, é imprescindível se debruçar sobre os requisitos exigidos 

pelas disposições normativas aqui já citadas, a fim de se construir verdadeiro compilado de orientações ao 

gestor na instrução dos processos relacionados ao tema.  

4. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL  
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Focada no intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do coronavírus, assim 

como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n.º 13.979, de 2020, simplificou consideravelmente o 

procedimento de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos 

pelo regime geral de contratação pública, previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.  

Dessa forma, no que diz respeito ao aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei n.º 8.666/1993, 

nas contratações por dispensa de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas quanto 

àquilo que não conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de 

proteção da saúde, previstos na Lei n.º 13.979/2020.  

Todavia, ressalte-se que a celeridade necessária para as aquisições em comento não implicam em 

uma atuação que possa, de alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável, bem como demais preceitos que lhe sejam correlatos.  

Em suma, as novas regras não tornam prescindível a existência de procedimento a ser observado 

para a efetivação de contratações emergenciais, mas apenas simplifica o rito, tornando-o sumário.  

Cotejando a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual nº 1.375/2020, deve-se 
observar os seguintes requisitos relacionados a seguir 

 
4.1. Da justificativa de dispensa  

A Administração Pública deverá justificar o motivo da contratação ser considerada emergencial e, 

assim, submetida ao procedimento sumário de dispensa em razão da pandemia do novo Coronavírus (nos 

termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020).  

A caracterização de situação emergencial que autoriza o procedimento de dispensa de licitação 

deve estar demonstrada no respectivo processo administrativo, evidenciando que a contratação imediata é a 

via adequada e efetiva para eliminar iminente risco de dano ou de comprometimento da segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.  

Neste aspecto, deve-se ter em conta que as disposições da Lei 13.979/2020 referem-se à aquisição 

emergencial de qualquer insumo ou serviço necessário ao combate ao novo coronavírus, e não apenas a 

produtos e serviços médicos e hospitalares.  
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Para tanto, o que se exige é a clara demonstração de nexo causal entre a aquisição pretendida e o 

“enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”. 

Segundo Marçal Justen Filho: 

“A Lei exige a pertinência da contratação com o atendimento da 

“emergência de saúde pública”. Essa questão envolve dois 

desdobramentos. O primeiro se relaciona com o vínculo de pertinência 

entre a contratação e o atendimento, ainda que indireto, das 

necessidades relativas à pandemia. A hipótese normativa não abrange 

contratações que versem sobre satisfação de necessidades de outra 

ordem. O segundo se refere à questão da “emergência”. A regra legal 

consagrou uma presunção absoluta de urgência na formalização da 

contratação. Não é preciso evidenciar o risco produzido pela demora 

na formalização da licitação. No entanto, afigura-se que alguma 

espécie de emergência deve existir para autorizar a dispensa.”9 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União orienta, no Acórdão 1335/2020 Plenário, que os 
processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus (covid-19) devem ser 
instruídos com a devida motivação dos atos, por meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da 
necessidade da contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respectivas 
memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei 
13.979/2020).  

 
Ressalte-se que não se deve perder de vista que:  

 A hipótese é cabível para aquisição de bens, serviços (inclusive de engenharia) e insumos 
destinados ao combate à pandemia;  

 A dispensa se limita somente ao quantitativo de bens, serviços e insumos necessários ao 
enfrentamento da doença;  

 Trata-se de hipótese temporária, válida somente enquanto perdurar a situação extraordinária; 
 

4.2. Termo de Referência ou Projeto Básico Simplificado  

Uma vez verificada que se trata de situação que se submete às regras das contratações 

emergências estipuladas pela Lei nº 13.979/2020, é fundamental a produção do Termo de Referência ou 

Projeto Básico Simplificado.  

O Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou serviços e, nos casos em análise, 

deve conter, minimamente as seguintes informações (conforme artigo 4º-E, §1º, da Lei nº 13.979):  
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 Declaração do objeto;  

 Fundamentação simplificada da contratação;  

 Descrição resumida da solução apresentada;  

 Requisitos da contratação;  

 Critérios de medição e pagamento;  

 Estimativa de preços obtida por pelo menos um dos seguintes meios: Portal de Compras do 
Governo Federal; pesquisa publicada em mídia especializada; sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos; pesquisa realizada com os 
potenciais fornecedores;  

 Adequação orçamentária. 
 
a) Prestação de serviços: o gestor deverá, em observância às peculiaridades do serviço a ser 

contratado, definir as questões atinentes à execução financeira do contrato, a exemplo: i) dos atores que 

participarão da gestão; ii) da forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no 

resultado; iii) descrever, com o maior detalhamento possível, os indicadores mínimos de desempenho 

esperados, em relação à natureza do serviço, com a finalidade de adequar o pagamento à conformidade dos 

serviços prestados e dos resultados efetivamente obtidos.  

b) Equipamentos usados: a aquisição de bens e a contratação de serviços não se restringem a 

equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 

funcionamento do bem adquirido. (Artigo 4º-A, da Lei 13.979/2020)  

c) Desnecessidade de estudos preliminares: 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 (Artigo 4º-C, da Lei 13.979/2020).  

d) Gerenciamento de risco: o Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível 
durante a gestão do contrato (Artigo 4º-C, da Lei 13.979/2020). 
 
4.3. Da justificativa da escolha do fornecedor e do preço  

Além da necessidade de motivar a hipótese de dispensa de licitação, é imprescindível que a 

Administração cuide em justificar a escolha do fornecedor, bem como do preço, nos termos do artigo 26, II e 

III da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c art. 4º-E, §§ 1º e 2º, da Lei 13.979/2020.  

A identificação do particular a ser contratado obedece ao princípio da isonomia, ou seja, a 
Administração tem o dever, nos limites do possível, de avaliar o universo de eventuais interessados em 
contratar, sendo orientada por critérios diversos, conforme as peculiaridades do caso. Note-se que os 
critérios que direcionaram a escolha do fornecedor devem está pormenorizadamente dispostos na 
justificativa, conferindo verdadeira garantia de rigor no processo de seleção. 
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No mesmo sentido, a escolha também tem de ser direcionada a promover o uso mais satisfatório 

dos recursos públicos, o que exige a verificação dos preços de mercado.  

a) Dispensa excepcional de estimativa de preços: ainda sobre o ponto, cabe explicar que, segundo 

o artigo 4º-E §2º, da Lei nº 13.979/2020, é possível dispensar a estimativa de preços. Assevere-se que a 

possibilidade tem caráter excepcional, não podendo ocorrer em todos e quaisquer processos e, apenas será 

legítima caso haja justificativa da autoridade competente, comprovando a inviabilidade de realização.  

b) Contratação por valor superior ao estimado: o Poder Público também poderá contratar bens e 

serviços para o enfrentamento da pandemia por valores superiores àqueles estimados pelas pesquisas, 

quando se verificar oscilações ocasionadas pela variação de preços (conforme artigo 4º-E §3º, da Lei nº 

13.979). Note-se que, nesse caso, também se exige a justificativa da autoridade competente nos autos.  

4.4. Da adequação orçamentária  

Após a elaboração do orçamento referencial, o órgão ou entidade deverá indicar a dotação 

orçamentária para a cobertura das despesas com a contratação em apreço, nos termos do artigo 4º-E, § 1º, 

VII, da Lei 13.979/2020.  

a) Adequação e compensação orçamentárias: cumpre esclarecer que liminar deferida no bojo da 

ADI 6357 conferiu interpretação conforme à Constituição da República aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, bem como ao 114, caput, in fine e §14, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2020, para, durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de 

calamidade pública decorrente de COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e 

compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao 

enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19. Assim, não havendo 

possibilidade de apresentar a declaração em epígrafe, vê-se que sua juntada não é imprescindível.  

b) Declaração de disponibilidade orçamentária: note-se que a demonstração de adequação e 

compensação orçamentárias pode ser dispensada, no entanto, não se pode prescindir da declaração de 

disponibilidade orçamentária na fase pré-contratual, estabelecendo o crédito pelo qual correrá a despesa, 

com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, nos termos do art. 55, V, 

da Lei nº 8.666/1993.  

4.5. Da habilitação do fornecedor 
Em caso de restrição de fornecedores ou de prestadores de serviços, a autoridade competente 

poderá dispensar a prova da regularidade fiscal e trabalhista ou outro requisito legal de habilitação. Ressalte-

se que a permissão somente será possível em casos excepcionais e com a devida justificativa pela autoridade 

competente10.  
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Ademais, encontra-se dispensada, desde que devidamente justificada, a comprovação de 

regularidade junto à Seguridade Social, durante a vigência da calamidade pública nacional decorrente da 

pandemia de COVID-19, por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 

106, de 07 de maio de 2020.  

a) Exceção: os documentos que certificam a obediência à vedação ao trabalho do menor não 

poderão ser dispensadas pela Administração Pública, para fins de habilitação, de acordo com o artigo 4º-F da 

Lei 13.979/2020, incluído pela Medida Provisória n.º 926, de 20 de março de 2020.  

b) Fornecedores penalizados: também será possível, excepcionalmente, a contratação de 

fornecedor de bens, serviços e insumos 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, nos termos do § 3º do artigo 4º da Lei 13.979, incluído 

pela Medida Provisória n.º 926.  

c) Validade de certidões estaduais: o Decreto Estadual n.º 1.496, de 03 de abril de 2020, 

publicado no DOE n.º 7.137, em seu artigo 4º, prorrogou por 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.  

d) Validade das certidões de regularidade fiscal: A validade das certidões de regularidade fiscal 

sofreu alteração em virtude da pandemia. Assim, as certidões de regularidade com a validade estendida 

devem ser apresentadas juntamente com a cópia do Decreto de prorrogação.  

4.6. Da comunicação à autoridade superior  

Embora haja lei especial para o rito aqui retratado, a Lei nº 8.666/1993 permanece aplicável no 
que couber, pelo que deve ser observado a necessidade de comunicação da decisão devidamente motivada 
sobre a contratação direta, a ser realizadapela autoridade competente à autoridade superior, para fins de 
ratificação. É o que determina o artigo. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993;  

4.7. Da emissão de parecer jurídico  

Considerando-se seu intuito consultivo e orientativo, recomenda-se que este parecer, bem como o 

roteiro de contratação a ele anexo, sejam observados integralmente em cada fase do processo de 

contratação, visando a legalidade plena do ato.  

Todavia, a adoção desta prática não tem o condão de substituir a análise individual dos processos 

para parecer definitivo, pelo que deverão ser encaminhados os autos à Procuradoria Geral do Estado, para 
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serem previamente examinados, conforme determinam o art. 38, parágrafo único, da Lei de Licitações11 e o 

art. 4º da Lei Orgânica da PGE-AP (Lei Complementar Estadual n.º 089/2015)12.  

11 Art. 38. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração.  

12 Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado, instituição essencial à justiça, à legalidade dos atos da 

administração pública e ao regime democrático de direito, possui independência funcional e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, dispondo de dotação orçamentária própria, competindo-lhe:  

IV - manifestar-se, sob pena de nulidade e responsabilização do agente que der causa, sobre todos 

os processos de licitação de Secretarias de Estado e Órgãos da Administração Pública Direta, Autarquias e 

Fundações do Poder Executivo, após a conclusão da fase interna.  

4.8. Da publicação do ato  

Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n.º 13.979, de 

2020, impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao coronavírus, pois, além da 

publicidade do art. 26 da Lei n.º 8.666, de 1993, é exigida a disponibilização dessa espécie de contratação no 

sítio oficial do órgão contratante.  

Ora, a atuação transparente do Estado e o livre acesso a todas as informações geradas relacionam-

se de modo estreito com o controle da atuação estatal e com o próprio exercício da cidadania.  

Na publicação deverão constar os elementos exigidos pelo § 3º do art. 8º da Lei de Acesso à 

Informação (Lei n.º 12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição junto à 

Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo de contratação 

ou aquisição (art. 4º, § 2º, da Lei n.º 13.979, de 2020).  

4.9. Do Contrato 
A Lei nº 13.979/2020 traz, em seu bojo, algumas cláusulas especiais a fim de que constem nos 

contratos decorrentes das contratações emergenciais.  

a) Prazo de vigência dos contratos: os contratos decorrentes do enfrentamento á pandemia terão 

prazo de ate 6 (seis) meses, prorrogáveis, sucessivamente, enquanto perdurar a necessidade de 

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos moldes do artigo 4º-H, da Lei nº 

13.979/2020.  
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b) Aditivos contratuais: a administração pública poderá prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em 

até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme artigo 4º-H, da Lei nº 

13.979/2020.  

c) Instrumento contratual: tratando-se a contratação de aquisição de bens ou insumos de entrega 

imediata e, portanto, execução instantânea, aplica-se o art. 62, § 4º, da Lei Geral de Licitações. Do mesmo 

modo, poderá o contrato ser substituído por outro instrumento hábil quando o objeto da dispensa tiver 

valor inferior ao exigido para a modalidade de tomada de preços, na forma do art. 62, caput, da Lei 

8.666/93.  

4.10. Do pagamento antecipado  

A Medida Provisória 961/2020, editada no contexto da pandemia decorrente do novo Coronavírus, 

autorizou o pagamento antecipado nas licitações e contratos da Administração, desde que:  

 Previsto em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta;  

 Represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou  

 Propicie significativa economia de recursos.  

Tal medida, no entanto, tem caráter excepcionalíssimo, devendo restar inquestionavelmente 

comprovado nos autos que se trata de condição sem a qual não será possível obter o bem ou assegurar a 

prestação do serviço essencial ao combate da pandemia, ou propicie significativa economia de recursos.  

a) Inexecução do objeto: em sendo este o caso, caberá à Administração prever, ainda, devolução 
integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto. 

 

b) Medidas de cautela: a Administração poderá prever medidas de cautela que mitiguem o risco 

de inadimplemento contratual, na forma do art. 1º, §2º da MPV 961/2020, tais como:  

 Comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a 

antecipação do valor remanescente;  

 Prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, de até 

trinta por cento do valor do objeto;  

 Emissão de título de crédito pelo contratado;  

 Acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte,por representante da 

Administração; e  

 Exigência de certificação do produto ou do fornecedor.  
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Em que pese o referido instrumento normativo faculte à Administração a previsão de tais cautelas, 

recomenda-se, sempre, a previsão de pelo menos uma das medidas ali previstas, como forma de garantia e 

zelo, bem como medida de segurança para o próprio gestor.  

c) Vedação: é expressamente vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de 

prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (conforme § 3º, do artigo 1º, da 

MPV 961).  

4.11. Da utilização do SIGA e realização de cotação eletrônica  

A Lei 13.979/2020, apesar de simplificar consideravelmente o procedimento dessa nova espécie 

de contratação, estabeleceu apenas normas gerais de licitações, na forma do art. 22, XXVII da Constituição 

Federal, de modo que as normas específicas dos demais entes só ficam suspensas naquilo que lhes forem 

contrárias.  

Assim, os Decretos Estaduais nº 3.184/2016 e 3.313/2016, que instituíram, para a Administração 
Pública Direta e Indireta do Estado do Amapá, a obrigação de seus processos de aquisições e contratações 
governamentais serem instruídos e geridos, em todas as suas fases, por meio eletrônico, através do Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA continuam em vigor. 

 
Do mesmo modo, a Portaria nº 402/2017 da PGE estabeleceu a necessidade de adoção dos órgãos 

e entidades públicas estatais observarem o procedimento de Cotação Eletrônica de Preços, que será 

executada através do referido sistema.  

Mais recentemente, o Decreto nº 1.715/2020 reforçou a necessidade de utilização do SIGA e do 
procedimento de cotação eletrônica por toda a Administração Pública Estadual, mas, em especial, pelos 
órgãos da área da saúde, nos seus processos de aquisição e contratação governamentais (art. 2º, inciso III, e 
art. 5º). 

 
 
5. CONCLUSÃO  

Por todo o exposto, o presente parecer referencial deverá se utilizado na instrução dos processos 

administrativos, para fins de orientar a dispensa de licitação e as contratações emergenciais para o 

fornecimento de insumos, bens e serviços, inclusive de engenharia, relacionadas ao período de 

calamidade pública decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) a serem efetivadas pelo Estado do 

Amapá.  



 

 

476 

 

Inobstante todas as orientações emanadas deste parecer, os processos de contratação deverão, 

após a devida instrução, ser encaminhados à PGE para verificação de conformidade orientativa, nos 

termos do art. 4, inciso IV13 da lei complementar estadual n.º 0089/2015.  

O parecer ordena os requisitos, diligências e procedimentos previstos no artigo 24, IV, da Lei nº 

8.666/1993, artigo 4º, 4º-A a 4º-I, da Lei nº 13.979/2020, resumidos na Lista de Verificação a seguir.  

À superior consideração.  
Encaminhem-se o presente parecer à SESA, SVS e demais órgãos e entidades estaduais. 
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá,  
Em 29 de junho de 2020.  
 
JEANE ALESSANDRA T. MARTINS PAIVA  
Procuradora Chefe da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênio 
Documento assinado eletronicamente  
 
MARIA ALICE LOPES LEDA  
Procuradora do Estado do Amapá  
Documento assinado eletronicamente  
 
RODRIGO MARQUES PIMENTEL  
Procurador do Estado do Amapá 
Documento assinado eletronicamente 
 
 
Homologado por:  
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
 
*Parecer Jurídico devidamente assinado e homologado no link abaixo: 
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/PGE_529e41e50ee2487b5f88a01e0e6
0adbc.pdf 
 

 
 
 
 
 

  

https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/PGE_529e41e50ee2487b5f88a01e0e60adbc.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/PGE_529e41e50ee2487b5f88a01e0e60adbc.pdf
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3.12. PORTARIA Nº 264/2020-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, 
156/2020-PGE de 29 de maio de 2020, 173/2020-PGE de 03 de junho 
de 2020 e 248/2020-PGE de 14 de junho de 2020, aos termos do 
Decreto Governamental nº 2027 de 30 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 15 (quinze) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, a contar de 01 de julho 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 - Fica previsto o retorno das atividades presenciais na Procuradoria-Geral do Estado a 
partir do dia 16 de julho de 2020, conforme Plano de Retorno estabelecendo critérios e orientações a serem 
observadas. 

Art. 3 º - Os Procuradores, servidores e colaboradores devem apresentar relatório individual do 
teletrabalho junto a Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado até às 20:00hs do dia 
13/07/2020(segunda-feira), devendo constar atividades desempenhadas no período estabelecido da 
Pandemia do COVID-19, regulado pelos Decretos Estaduais nºs 1377/20; 1414/20 e suas atualizações. 

Parágrafo Único. Os relatórios devem ser transmitidos via eletrônica para o email: 
corregedoriapgeap@gmail.com. 

Art.4º - Após avaliação pela Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral 
do Estado editará e publicará nova portaria estabelecendo as regras de retorno das atividades presenciais no 
órgão. 

mailto:corregedoriapgeap@gmail.com
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Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 
da data de 01 de julho de 2020. 

 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 01 de julho de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
 
THIAGO LIMA ALBUQUERQUE 
Subprocurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.13. PORTARIA Nº 284/2020-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, 
156/2020-PGE de 29 de maio de 2020, 173/2020-PGE de 03 de junho 
de 2020, 248/2020-PGE de 14 de junho de 2020, e 264/2020-PGE de 
01 de julho de 2020, aos termos do Decreto Governamental nº 2164 
de 14 de julho 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 15 (quinze) dias o Regime de Plantão Extraordinário na Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, a contar de 16 de julho 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. Fica previsto o retorno das atividades presenciais na Procuradoria-Geral do Estado a partir 

do dia 03 de agosto de 2020, conforme Plano de Retorno estabelecendo critérios e orientações a serem 
observadas. 

Art. 3º. Após a data prevista no artigo 2º, deverão continuar executando, prioritariamente, suas 
atividades de forma remota, a partir do Plano de Retorno, os Procuradores, Servidores e demais 
colaboradores: 

I – com 60 (sessenta) anos ou mais; 
II – imunodeficientes; 
III – com doenças preexistentes crônicas ou graves, com cardiovasculares, respiratórias e 

metabólicas; 
IV – gestantes e lactantes; 
V – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas que se encaixem nos incisos I e II do 

presente artigo, desde de que devidamente comprovado; 
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§ 1. A comprovação de imunodeficiência ou de doenças preexistentes crônicas ou graves, de que 
tratam os incisos II e III, ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo I, encaminhada para o e-
mail institucional corregedoriapgeap@gmail.comaté às 20:00 hs do dia 28 de julho de 2020. 

§ 2. A condição de que trata o inciso V do caput ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do 
Anexo II, encaminhada para o e-mail institucional corregedoriapgeap@gmail.com até às 20:00 hs do dia 28 
de julho de 2020.  

 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 

da data de 16 de julho de 2020. 
  

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 16 de julho de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
 
 

  

mailto:corregedoriapgeap@gmail.com
mailto:corregedoriapgeap@gmail.com
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3.14. PORTARIA CONJUNTA Nº 005/2020 – PGE, DE 02 DE AGOSTO DE 2020 
 

Dispõe sobre o retorno das atividades presenciais na Procuradoria-
Geral do Estado  partir do dia 03 de agosto de 2020 conforme critérios 
e orientações descritas no Plano de Retorno.  
 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, o SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, O 
SUBPROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO e o PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das 
atribuições que lhe conferem, respectivamente,  o art. 7º, incisos I, II e XXXII, art. 8, inciso IV, art. 9, e o  art. 
11, inciso XII,  todos da Lei Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015, e, 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública, proferido pelo Ministério da 
Saúde por meio da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, em decorrência do novo agente Etiológico 
denominado Coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 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, eventualmete levando a infecções graves em grupos de risco, 
que o aspecto clínico da infecção não está descrito completamente, que não se sabe o padrão de 
letalidade, mortalidade, infectividade e trasmissibilidade do aludido vírus e, ainda, estabelece os 
procedimentos e regras a serem adotados para fins de prevenção da doença no âmbito estadual; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 2164 de 14 de julho de 2020, que mantém a 
quarentena e estabelece estabelecer critérios de retomada responsável e gradual das atividades 
econômicas e, 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. 

CONSIDERANDO os termos da Portaria 284/2020-PGE, que prevê o retorno das atividades 
presenciais na Procuradoria Geral do Estado a partir do dia 03 de agosto de 2020, conforme Plano de 
Retorno previamente estabelecido. 

RESOLVEM: 

Art. 1º. Fica instituído o retorno das atividades presenciais no âmbito da Procuradoria-Geral do 
Estado a partir do dia 03 de agosto de 2020, observando os critérios e orientações estabelecidos no Plano 
de Retorno dos Trabalhos Presenciais, a ser disciplinado por documento interno, publicado no sítio 
eletrônico e demais sistemas de comunicação do órgão. 

Art. 2º. O horário de expediente interno a ser seguido por todas as setoriais quando do retorno 
das atividades presenciais, será das 08:00h às 14:00h, com exceção do Gabinete, Secretaria-Geral, Divisão 
Administrativa e Financeira – DAF, Central de Licitações e Contratos – CLC e a Divisão de Modernização e da 
Tecnologia da Informação - DMTI. 
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Art. 3º. Continuarão exercendo suas atividades de forma remota, prioritariamente, na forma do 
Plano de Retorno, todos os Procuradores, Servidores e colaboradores: 

I – com 60 (sessenta) anos ou mais; 
II – imunodeficientes; 
III – com doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, respiratórias e 

metabólicas; 
IV – gestantes e lactantes; 
V – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas que se encaixem nos incisos I e II do 

presente artigo, desde de que devidamente comprovado. 
 
Art. 4º. Os Procuradores, servidores e demais Colaboradores que estiverem em situação de 

trabalho remoto, deverão apresentar quinzenalmente, relatório de produtividade, no molde disponibilizado 
pela Corregedoria/PGE, com envio para o e-mail: corregedoriapgeap@gmail.com. 

Art. 5º. Deverão os Coordenadores responsáveis pelas setoriais desta especializada encaminhar 
ao Gabinete/PGE, quinzenalmente, a relação de servidores que irão trabalhar em teletrabalho e trabalho 
presencial, com envio para o e-mail: gabinetepge15@gmail.com. 

Art. 6º. Os Procuradores do Estado, servidores e demais colaboradores que descumprirem as 
determinações dispostas nesta Portaria e as orientações definidas no Plano de Retorno estarão sujeitas às 
sanções previstas em seu respectivo regime jurídico. 

Art. 7º. Esta Portaia entra em vigor na data de sua publicação, contudo, os efeitos e 
determinação poderão ser modificados conforme hajam alterações fáticas ou jurídicas afetas ao assunto, 
em especial, o Decreto do Governador do Estado dispondo de maneira diversa quanto ao assunto ora 
tratado. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Gabinete do Procurador-Geral do Estado. 
Macapá – AP, 02 de agosto de 2020. 

 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado 
 
THIAGO LIMA ALBUQUERQUE 
Subprocurador-Geral do Estado 
 
DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO 
Subprocurador-Geral Adjunto do Estado 
 
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ 
Procurador do Estado Corregedor 
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3.15. PORTARIA Nº 470/2020-PGE, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 3819 de 27 de outubro de 2020. 

 

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, 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 3819 de 27 de outubro de 2020 que dispõe sobre novas 
restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GPCCJ-TJAP. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementarnº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 
regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00. 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e 

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, prioritariamente, encaminhados a Procuradoria 
Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim como todos os 
demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e 
PRODOC. 

§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 
comunicação interna quanto para a externa. 

§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3°. Os Processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, Continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa – 
SIGA/Módulo Compras. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 

Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º 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. 

Art. 6º 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. 
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Art. 7° 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. 8° 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. 

Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 7 
(sete) dias, a contar de 28 de outubro 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, 28 de outubro de 2020. 

 

NARSON DE SÁ GALENO 

Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.16. PORTARIA Nº 473/2020-PGE, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 7º, caput, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 3851 de 06 de novembro de 2020, que decreta a Situação de 
Emergência (SE) nos 13 municípios amapaenses afetados pelo desastre natural decorrente de tempestade 
com intensa atividade elétrica, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica; 

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 61939/2020-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
publicado no DJE nº 201/2020 de 04 de novembro de 2020, que suspendeu os prazos processuais em virtude 
da cessação do abastecimento de energia elétrica ocorrida no dia 03 de novembro de 2020,  devendo 
perdurar até a normalização do serviço. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Suspender os prazos dos Processos Administrativos que tramitam junto a Procuradoria-
Geral do Estado, entre os dias 03 a 09 de novembro, ficando prorrogados todos os prazos processuais que 
venceriam no referido período em função da interrupção do abastecimento de energia elétrica no Estado do 
Amapá. 

Art. 2º - Suspender os prazos dos Processos na forma da Portaria nº 61939/2020-GP do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá, publicado no DJE nº 201/2020 de 04 de novembro de 2020. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 09 de novembro de 2020, produzindo efeitos 
retroativos a data de 04.11.2020. 

  

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Macapá-AP, 09 de novembro de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.17. PORTARIA Nº 476/2020-PGE, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 3850 de 04 de novembro de 2020 e do Decreto nº 3885 de 
10 de novembro de 2020. 

 
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,  
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 3850 de 04 de novembro de 2020, bem como do Decreto 

nº 3885 de 10 de novembro de 2020, que dispõem sobre novas retrições de aglomerações de pessoas de 
forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo 
Coronavírus (COVID-19), e adotam outras providências; 

 
CONSIDERANDO que o último Decreto nº 3885 de 10 de novembro de 2020 estabelece que tais 

restrições vigerão em todo o território do Estado do Amapá até a data de 17 de novembro de 2020; 
 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CCJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 3885 de 10 de novembro de 2020, no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
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II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos 
Procuradores-Chefes e Coordenadores.  
 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, prioritariamente, encaminhados a Procuradoria 

Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim como todos os 
demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e 
PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria 

Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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.  

 
Art. 6º 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.  
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Art. 7° 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. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 7 

(sete) dias, a contar de 11 de novembro 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, 11 de novembro de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
 

  



 

 

490 

 

3.18. PORTARIA Nº 481/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 3915 de 17 de novembro de 2020. 

 
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,  
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 3915 de 17 de novembro de 2020, que dispõe sobre 

novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de 
reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência 
até o dia 02 de dezembro de 2020. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CCJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do AmapáoRegime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 3915 de 17 de novembro de 2020, 
no sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, prioritariamente, encaminhados a Procuradoria 

Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim como todos os 
demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e 
PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria 

Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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.  

 
Art. 6º 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. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a contar de 18 de novembro 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, 18 de novembro de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.19. PORTARIA Nº 514/2020-PGE, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 4091 de 03 de dezembro de 2020. 
 

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,  

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 4091 de 03 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 
novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de 
reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência 
até o dia 17 de dezembro de 2020. 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GPCCJ- TJAP. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 4091/2020, no sentido de uniformizar 
o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 
regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00. 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e 

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 
Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC. 

§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 
comunicação interna quanto para a externa. 

§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas.  

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 

Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

Art. 6º 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.  



 

 

495 

 

Art. 7° 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. 8° 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. 

Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 15 
(quinze) dias, a contar de 03 de dezembro 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, 03 de dezembro de 2020. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.20. PORTARIA Nº 001/2021-PGE, DE 06 DE JANEIRO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 4391 de 31 de dezembro de 2020. 

 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições que 

lhes são conferidas pelos artigos 6º, §2º e 7º, caput, incisos III, da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho 
de 2015,  

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 4391 de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 
novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de 
reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência 
até o dia 15 de janeiro de 2021. 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CCJ-TJAP. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, o Regime 
Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 4391/2020, no sentido de uniformizar 
o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 
regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
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III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  

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

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 
Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 
comunicação interna quanto para a externa. 

§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 

Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 
Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  

Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 
com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(s) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente.  
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Art. 7° 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. 8° 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.  

Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 10 
(dez) dias, a contar de 06 de janeiro de 2021, 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, 06 de janeiro de 2021. 
 
THIAGO LIMA ALBUQUERQUE 
Procurador-Geral do Estado do Amapá, em exercício 
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3.21. PORTARIA Nº 032/2021-PGE, 21 DE JANEIRO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0154 de 19 de janeiro de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0154 de 19 de janeiro de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 26 de janeiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0154/2021, no sentido de 
uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições 
conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 20 de janeiro de 2021, 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, 21 de janeiro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.22. PORTARIA Nº 035/2021-PGE, 27 DE JANEIRO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0271 de 25 de janeiro de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0271 de 25 de janeiro de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 02 de fevereiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0217/2021, no sentido de 
uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições 
conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento 
pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 27 de janeiro de 2021, 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, 27 de janeiro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.23. PORTARIA 039/2021-PGE, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0328 de 02 de fevereiro de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0328 de 02 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 10 de fevereiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0328, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 03 de fevereiro de 2021, 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, 03 de fevereiro de 2021. 
 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.24. PORTARIA Nº 045/2021-PGE, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0415 de 09 de fevereiro de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0415 de 09 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 16 de fevereiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0415, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
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III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e  
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 10 de fevereiro de 2021, 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, 10 de fevereiro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.25. PORTARIA 048/2021-PGE, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0469 de 15 de fevereiro de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0469 de 15 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 22 de fevereiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0469, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 16 de fevereiro de 2021, 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, 16 de fevereiro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
 

 
 
  



 

 

514 

 

3.26. PORTARIA 069/2021-PGE, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0563 de 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0563 de 22 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 01 de março de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0563, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
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II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e  
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsávei(s) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente.  
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Art. 7° 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. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 23 de fevereiro de 2021, 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, 23 de fevereiro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.27. PORTARIA Nº 089/2021-PGE, DE 02 DE MARÇO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0563 de 01 de março de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0662 de 01 de março de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 08 de março de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0563, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim 
como todos os demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via 
Sistemas E-PGE e PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto.  

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 02 de março de 2021, 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, 02 de março de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.28. PORTARIA 092/2021-PGE, DE 09 DE MARÇO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0775 de 09 de março de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0775 de 09 de março de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a finalidade de reduzir 
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências, com vigência até o 
dia 15 de março de 2021. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
554/2020-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho, durante o prazo de vigência do Decreto nº 0775, no sentido de uniformizar o 
funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho será executado em idêntico horário ao do expediente 

regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em regime presencial. 
 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais nas setoriais no horário das 8h00 às 18h00.  
II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  
III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
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IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 
da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes e 
Coordenadores. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria 

Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC aba “processos”, assim como todos os 
demais atos administrativos para posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e 
PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC aba “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à: Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será das 08h00 às 13h00. 
Parágrafo único. Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  
 
Art. 5º 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 7° 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.  
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Art. 8° 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 comorbidades 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.  

 
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade pelo prazo de 07 

(sete) dias, a contar de 09 de março de 2021, 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, 09 de março de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.29. PORTARIA Nº 116/2021-PGE, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 0907 de 16 de março de 
2021 e do Decreto nº 0990 de 25 de março de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0907 de 16 de março de 2021, e do Decreto nº 0990 de 

25 de março de 2021, que dispõe sobre novas restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida 
(LOCKDOWN), com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota 
outras providências. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo de vigência do Decreto nº 
0907/2021, no sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o 
exercício das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de 
proteção e enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
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I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral será no horário das 8h00 às 
14h00, salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários 
(distanciamento social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros).  

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);  

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos;  
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e  
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverá apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC- “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE, PRODOC.  

 
§1º A comunicação dar-se-á, também, via sistema PRODOC “documentos”, tanto para 

comunicação interna quanto para a externa.(repetitivo), fora complementada no artigo 3º. 
§2°. Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§3º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna,  deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00.  

 

https://pge.portal.ap.gov.br/
https://compras.portal.ap.gov.br/
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§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador-Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  

 
Art. 5º 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 no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8° 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. 9° 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

mailto:np@pge.ap.gov.br
mailto:npessoal.pgeap@gmail.com
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Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 25 de março de 2021 e terá validade de 7 (sete), 

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, 25 de março de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.30. PORTARIA Nº 120/2021-PGE, DE 01 DE ABRIL DE 2021 
 
Estabelece no âmbito da Procuradoria- Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo devigência do Decreto nº 1070 de 31 de marçode 
2021. 
 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

  
CONSIDERANDOa edição do Decreto nº 1070 de 31 de março de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições deaglomerações de pessoas de forma mais rígida (LOCKDOWN), com a finalidade dereduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outrasprovidências. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuamem trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciaisnão serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapáo Regime Extraordinário 

de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 1070/2021 no sentido de 
uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício dasatribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidasde proteção e enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-
19). 

 
Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regimepresencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
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I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 
salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos oscuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridadeaos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atosadministrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional,comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverãoapresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da PortariaConjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outrosdeverão ser, 

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob aforma virtual, utilizando-se o sistema 
PRODOC- “Módulo Processos” para osprocessos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” para 
ofícios internos,externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para 
posteriordistribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessadodiariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regrasprocessuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normasespecíficas. 

 
§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa,Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares peloSistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis nosites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando setratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistemaPRODOC – “módulo documento”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário deTrabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao públicoexterno na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96)3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 
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§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nasdependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo dopresente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação daCLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razãoda necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dosProcuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados naCLC. 

 
Art. 7º.Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar aogabinete/PGE relação 

com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão)responsável(is) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentosencaminhados virtualmente. 

 
Art. 8°.A Divisão Administrativa e Financeira – DAF da PGE/AP adotaráprovidências visando a 

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

 
Art. 9°. Deverão ser excluídos da escala presencial e sobreaviso todos osProcuradores do Estado, 

servidores do órgão e demais colaboradores identificadoscomo de grupo de risco, que compreende idosos, 
pessoas com doenças crônicas,imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que 
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, comespecial atenção 
para diabetes, tuberculose, doenças reais, HIV e com infecções, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, deacordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

 
I- Ficam dispensados da escala presencial os funcionários que apresentaremsintomas da doença 

infecciosa viral respiratória causada pelo COVID- 19, tais comotosse seca, febre (acima de 37,8º), 
insuficiência renal, dificuldade respiratória aguda,dores no corpo, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação nagarganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da Portaria 
Conjunta nº003/2020-PGE. 

 
II- Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguidaencaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e- mail:np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentardocumento que não esteja infectado ou 
transmitindo o COVID-19. 

 

mailto:np@pge.ap.gov.br
mailto:npessoal.pgeap@gmail.com
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Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 01 de abril de 2021 e, terá validade de 7 (sete), 
podendo ser prorrogável, enquanto subsistir a situação deexcepcionalidade que levou sua edição. 

 
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 
Gabinete do Procurador-Geral do Estado. 
Macapá-AP, 01 de abril de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.31. PORTARIA Nº 137/2021-PGE, DE 08 DE ABRIL DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 1112 de 07 de abril de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1112 de 07 de abril de 2021, que dispõe sobre novas 

restrições de aglomerações de pessoas de forma mais rígida (LOCKDOWN), com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo dos Decreto nº 1112/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
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I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 
salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema 
PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” para 
ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

 
§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 
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§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

 
II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 
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Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 08 de abril de 2021 e terá validade de 4 (quatro) 
dias, 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, 08 de abril de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.32. PORTARIA Nº 138/2021-PGE, DE 12 DE ABRIL DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 1133 de 10 de abril de 2021. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1133 de 10 de abril de 2021, que estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências. 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GP-CGJ-TJAP. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo dos Decreto nº 1133/2021 
no sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º.O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
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I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 
salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 
obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

 
§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 
presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 
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§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

Art. 7º.Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 
com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

Art. 8°.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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

 
II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar 
noRegime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 
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Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 12 de abril de 2021 e terá validade de 8 (oito) 
dias, 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, 12 de abril de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.33. PORTARIA Nº 139/2021-PGE, DE 20 DE ABRIL DE 2021 
 
Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 1313 de 19 de abril de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1313 de 19 de abril de 2021, que estabelece critérios 

para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo dos Decreto nº 1313/2021 
no sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º.O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 
quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
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I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 
salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º. 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-
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PGE, PGENET, SITE e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º.Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°.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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 20 de abril de 2021 e terá validade de 7 (sete) 

dias, 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, 20 de abril de 2021. 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.34. PORTARIA 168/2021-PGE, DE 27 DE ABRIL DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 1392 de 26 de abril de 2021.  

 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 

de abril de 2015.  

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1392 de 26 de abril de 2021, que estabelece critérios 

para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 

epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 

enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 

(COVID-19), e adota outras providências.  

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 

exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Estado do Amapá;  

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam  em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GPCGJ-TJAP, cuja vigência foi prorrogada até 03/05/2021 pelo Ato Conjunto nº 605/2021-GP-CGJ-
TJAP. 

RESOLVE:  

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 1392/2021 no 

sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 

atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 

enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19).  

Art. 2º.O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 

em cada setorial em regime presencial.  
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§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se:  

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 

salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos  

os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, utilização de 

máscara, entre outros);  

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais  

(atividade fim);  

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

IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e  

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 

Coordenadores e Subcoordenadores.  

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE.  

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado soba forma virtual, utilizando-se o sistema 

PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” para 

ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 

distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC.  

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 

conclusão definidos nas normas específicas.  
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§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 

SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 

https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 

encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”.  

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 

segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00.  

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, SubprocuradorGeral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 

14h00.  

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 

estarão em regime de trabalho remoto.  

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 

sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 

integrados na CLC.  

Art. 7º.Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 

processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente.  

Art. 8°.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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
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autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-

CG/PGE.  

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 

congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 

Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE.  

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 

Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 

Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 

infectado ou transmitindo o COVID-19.  

Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 27 de abril de 2021 e terá validade de 14 
(quatorze) dias, 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, 27 de abril de 2021.  

NARSON DE SÁ GALENO  

Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.35. ATO CONJUNTO Nº605/2021 – GPP-CGJ-TJAP, DE 27 DE ABRIL DE 2021 
 

Porroga, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Amapá, a vigência 
do Ato Conjunto n° 592/2021 GP-CGJ-TJAP e do Provimento n° 
0411/2021- CGJ, e dá outras providências. 

 
Os desembargadores ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Amapá; e AGOSTINO SILVERIO JUNIOR Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amapá no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 28, incisos XXV do Regime Interno desta Corte e alterações 
posteriores, e; 

 
CONSIDERANDO a adição do Decreto 1313, de 19 de abril de 2021, pelo Governo do Estado de 

Amapá que dispõe sobre critérios para tomada gradual e responsável das atividades econômicas e sociais, ao 
mesmo tempo em que reforça a continuidade ao enfrentamento da pandemia, com foco na redução dos 
riscos de transmissão do novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça - CNJ por 

intermédio da Resolução 313/2020 de 19.03/2020, Resolução 314/2020, de 20/04/2020 Resolução 
318/2020, de 07/05/2020 Resolução 322/2020, de 01 06/2020; 

 
CONSIDERANDO a continuidade da situação de emergência em saúde pública no Estado do Amapá 

resultante da transmissão do novo coronavírus (Covid-19); 
 
RESOLVEM 
 
Art. 1° PRORROGAR, até 03/05/2021 o prazo do Ato Conjunto 592/ 2021-GP-CGJ-TJAP e do 

Provimento 0411/2021-CGJ publicados no DJE 47/2021 de 17/03/2021, que foram prorogados pelos Atos 
Conjuntos n° 597/2021-GP-CGJ-TJAP publicado no DJE n° 53/2021 de 26/03/2021, n° 600/2021-GP-CGJTJAP 
publicado no DJE n° 61/2021 de 13 de abril de 2021 e 604/2021-GP-CGJ-TJAP publicado no DJE n°69/2021 de 
26/04/2021). 

Art. 2° Este Ato Conjunto entra em vigor na data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. 

 
Publique-se e dê-se ciência. 
Macapá, AP 27 de abril de 2021. 
 
Desembargador ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA 
Presidente/TJAP 
 
Desembargador AGOSTINO SILVERIO JUNIOR 
Corregedor-Geral da Justiça 
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3.36. PORTARIA Nº 175/2021-PGE, DE 11 DE MAIO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 

Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 

durante o prazo de vigência do Decreto nº 1629 de 10 de maio de 

2021. 

 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 

de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1629 de 10 de abril de 2021, que estabelece critérios 

para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando à realidade 

epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 

enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 

(COVID-19), e adota outras providências. 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 

exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 

vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 

592/2021-GP-CGJ-TJAP, cuja vigência foi prorrogada até 24 de maio de 2021 em razão da edição do Ato 

Conjunto nº 608/2021-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 1629/2021 no 

sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 

atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 

enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º.O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 

em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 

salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 

social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

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

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

IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
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sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 

para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 

distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 

conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 

SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 

https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 

encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 

segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 

14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 

Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 

estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
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sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 

integrados na CLC. 

 
Art. 7º.Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 

processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

 
Art. 8°.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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 

autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-

CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 

congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 

Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

 
II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 

Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar 

noRegime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 

infectado ou transmitindo o COVID-19. 
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Art. 10°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 11 de maio de 2021 e terá validade de 14 

(quatorze) dias, 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, 11 de maio de 2021.  

 

NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.37. PORTARIA Nº 208/2021-PGE, DE 25 DE MAIO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 1803de 24de maio de 2021. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1803 de 24 de maio de 2021, que estabelece critérios 
para retomadaresponsável e gradual das atividadeseconômicas e sociais, considerando arealidade 
epidemiológica e a redeassistencial dos Municípios e doEstado do Amapá, reforçando acontinuidade ao 
enfrentamento dapandemia, tendo como foco aredução dos riscos de transmissão donovo Coronavírus 
(COVID-19), eadota outras providências; 

CONSIDERANDO a previsão do art. 9º, §2º do Decreto nº 1803/2021, que determina que os 
titulares de todas as unidades gestoras do governopoderão regulamentar por ato próprio ainclusão no 
trabalho presencial dosservidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19. 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, que 
tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos órgãos 
do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos, conforme edição do Ato Conjunto nº 
592/2021-GP-CGJ-TJAP, cuja vigência foi prorrogada até 24 de maio de 2021 em razão da edição do Ato 
Conjunto nº 608/2021-GP-CGJ-TJAP. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 1803/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
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atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 

salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema 
PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” para 
ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 
presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

 
I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 
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II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar 
noRegime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (comocaderneta/cartão 
de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção 
da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 25 de maio de 2021 e terá validade de 14 

(quatorze) dias, 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, 25 de maio de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.38. PORTARIA Nº 211/2021-PGE, DE 07 DE JUNHO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 1932 de 07 de junho de 
2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 1932 de 07 de junho de 2021, que Estabelece critérios 

para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências.; 

CONSIDERANDO a previsão do art. 9º, §2º do Decreto nº 1932/2021, que determina que os 
titulares de todas as unidades gestoras do governo poderão regulamentar por ato próprio a inclusão no 
trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19. 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 1932/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 

salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 
presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 
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II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como caderneta/cartão 
de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção 
da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 08 de junho de 2021 e terá validade de 14 

(quatorze) dias, 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, 08 de junho de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.39. PORTARIA Nº 287/2021-PGE, DE 22 DE JUNHO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 2120 de 21 de junho de 
2021. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2120 de 21 de junho de 2021, que Estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO a previsão do art. 10º, §2º do Decreto nº 2120/2021, que determina que os 
titulares de todas as unidades gestoras do governo poderão regulamentar por ato próprio a inclusão no 
trabalho presencial dos servidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19.287 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, que 
tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos órgãos 
do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 2120/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 
quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 
salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

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

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

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema 
PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” para 
ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
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SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 
com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 
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I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 
Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como caderneta/cartão 
de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção 
da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 22 de junho de 2021 e terá validade de 15 
(quinze) dias, 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 junho de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.40. PORTARIA Nº 304/2021-PGE, 06 DE JULHO DE 2021 
 

Estabelece no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 2261 de 05 de julho de 
2021. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ,no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2261 de 05 de julho de 2021, que estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO a previsão do art. 10º, §2º do Decreto nº 2261/2021, que determina que os 
titulares de todas as unidades gestoras do governopoderão regulamentar por ato próprio ainclusão no 
trabalho presencial dosservidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19. 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, que 
tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos órgãos 
do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 2261/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º.O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 50% do 
quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 14h00, 
salvo exceção de algumas setoriais, atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

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

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

V – 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 indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 
obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o sistema 
PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” para 
ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 



 

 

566 

 

SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 
presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º. 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 e SIGA), bem como auxílio dos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

Art. 7º.Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 
com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 
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I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar 
noRegime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 
Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (comocaderneta/cartão 
de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção 
da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 06 de julho de 2021 e terá validade de 14 
(quatorze) dias, 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, 06de julho de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.41. PORTARIA Nº 327/2021-PGE, DE 20 DE JULHO DE 2021 
 

Altera a Portaria nº 304/2021, que regulamenta no âmbito da  
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime Extraordinário de 
Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo de 
vigência do Decreto nº 2498 de 19 de julho de 2021, retificado pelo 
Decreto nº 2500 de 20 de julho de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2498 de 19 de julho de 2021, retificado pelo Decreto nº 
2500 de 20 de julho de 2021, que estabelece critérios para retomada responsável e gradual das atividades 
econômicas e sociais, considerando a realidade epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do 
Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução 
dos riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO a previsão do art. 11, §2º do Decreto nº 2498/2021, que determina que os 
titulares de todas as unidades gestoras do governopoderão regulamentar por ato próprio ainclusão no 
trabalho presencial dosservidores que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19. 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 2498/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de escala de revezamento, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00,  

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II – A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e 
V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 

§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 

Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documento”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 
presencial e remoto, o horário de atendimento ao público externo na Procuradoria Geral do Estado será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 

estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°.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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

 
I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
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congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar 
noRegime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (comocaderneta/cartão 
de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção 
da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 20 de julho de 2021 e terá validade de 14 

(quatorze) dias, 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 julho de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.42. PORTARIA Nº 359/2021-PGE, DE 04 DE AGOSTO 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 2710 de 02 de agosto de 
2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2710 de 02 de agosto de 2021, que estabelece critérios 

para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

 
CONSIDERANDO o teor do art. 12 e seu parágrafo único do Decreto nº 2710/2021, que determina 

aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

 
CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 

que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 2710/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 
V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 
§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

 
I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 
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II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar 
noRegime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como cartão de 
vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção da 
retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 03 de agosto de 2021 e terá validade de 14 

(quatorze) dias, 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, 04 de agosto de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.43. PORTARIA Nº 367/2021-PGE, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 2878 de 16 de agosto de 
2021. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2878 de 16 de agosto de 2021, que estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO o teor do art. 12 e seu parágrafo único do Decreto nº 2710/2021, que determina 
aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 2878/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 
quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 
atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

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

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

V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 
§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  
obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 
Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
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https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 
com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial os funcionários que apresentarem sintomas da doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo COVID-19, tais como tosse seca, febre (acima de 37,8º), 
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insuficiência renal, dificuldade respiratória aguda, dores no corpo, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 
Coronavírus (COVID-19) deverão preencher no PGEnet na aba “saúde” as informações relacionadas as 
vacinas da Covid-19 e Influenza, e quanto aos colaboradores, deverão apresentar cópias do comprovante de 
vacinação (como cartão de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de 
Pessoal/PGE, para promoção da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 17 de agosto de 2021 e terá validade de 14 
(quatorze) dias, 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, 17 de agosto de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.44. PORTARIA Nº 414/2021-PGE, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 3152 de 30 de agosto de 
2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 3152 de 30 de agosto de 2021, que Estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências. 

CONSIDERANDO o teor do art. 12 e seu parágrafo único do Decreto nº 3152/2021, que determina 
aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá, trazido pelo Decreto nº 3408 de 01 de outubro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 3152/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, atendendo a carga horária com duração de 6 
(seis) horas diárias, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 
atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 
V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 
§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC - “Módulo Processos” para os processos administrativos e PRODOC – “Módulo Documento” 
para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para posterior 
distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00. 

 
§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. Fica dispensado o comparecimento ao seu local de trabalho dos 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, perda de olfato e 
paladar, congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta, na forma do Anexo II do Decreto nº 
3152/2021. 

 
Parágrafo Único. Os Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou forem 

reinfectado pelo COVID-19, deverão comunicar a chefia imediata, em seguida encaminhar comprovação ao 
Núcleo de Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá 
integrar no Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não 
esteja infectado ou transmitindo o COVID-19. 
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Art. 10. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o Coronavírus 
(COVID-19) deverão preencher no PGEnet na aba “saúde” as informações relacionadas as vacinas da Covid-
19 e Influenza, e quanto aos colaboradores, deverão apresentar cópias do comprovante de vacinação (como 
cartão de vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para 
promoção da retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor a contar de 31 de agosto de 2021 e terá validade de 28 (vinte 

e oito) dias, 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, 31 de agosto de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.45. PORTARIA Nº 469/2021-PGE, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 3520 de 28 de setembro de 
2021. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 3520 de 28 de setembro de 2021, que estabelece 
critérios para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO o teor do art. 12 e seu parágrafo único do Decreto nº 3520/2021, que determina 
aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 3520/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se: 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 
V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 
§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC da seguinte forma - “Módulo Processos” para os processos administrativos e  “Módulo 
Documento” para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para 
posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 

 
Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00. 
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§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

 
I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
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Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como cartão de 
vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção da 
retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 28 de setembro de 2021 e terá validade até a 

data de 25 de outubro de 2021, 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, 04 de outubro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.46. PORTARIA Nº 519/2021-PGE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 3933 de 25 de outubro de 
2021. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 3933 de 25 de outubro de 2021, que estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO o teor do art. 10 e seu parágrafo único do Decreto nº 3933/2021, que determina 
aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 
Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 3933/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 
quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se: 

 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 
V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 
§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 
de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC da seguinte forma - “Módulo Processos” para os processos administrativos e  “Módulo 
Documento” para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para 
posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 
Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 
com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 
processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
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Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como cartão de 
vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção da 
retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 26 de outubro de 2021 e terá validade até a data 
de 22 de novembro de 2021, 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, 26 de outubro de 2021. 
 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.47. PORTARIA Nº 564/2021-PGE 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 
durante o prazo de vigência do Decreto nº 4344 de 22 de novembro de 
2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 
de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 4344 de 22 de novembro de 2021, que estabelece 
critérios para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 
epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 
enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 
(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO o teor do art. 10 e seu parágrafo único do Decreto nº 4344/2021, que determina 
aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 
que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 
órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 
Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 
exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 4344/2021 no 
sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 
atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 
enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 
em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 
em cada setorial em regime presencial. 

 
§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se: 
 
I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 
utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 
urgência, bem como suas análises e manifestações judiciais (atividade fim); 

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de atos administrativos; 
IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 
V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 
§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 
Coordenadores e Subcoordenadores. 

 
§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 
 
Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 
sistema PRODOC da seguinte forma - “Módulo Processos” para os processos administrativos e  “Módulo 
Documento” para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para 
posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

 
§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 
conclusão definidos nas normas específicas. 

 
§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 
SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 
https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 
encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 
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Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 
atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 
Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 
14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

 
Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

 
Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 
sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 
integrados na CLC. 

 
Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

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

 
Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-
CG/PGE. 

 
I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 
congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 
Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 
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II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 
pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 
Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 
Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 
infectado ou transmitindo o COVID-19. 

 
Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como cartão de 
vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção da 
retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 23 de novembro de 2021 e terá validade até a 

data de 06 de dezembro de 2021, 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, 25 de novembro de 2021. 

 
NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.48. PORTARIA Nº 578/2021-PGE, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do 

Amapá o Regime Extraordinário de Trabalho composto de 

Presencial e Remoto, durante o prazo de vigência do Decreto 

nº 4559 de 06 de dezembro de 2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 

de abril de 2015. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 4559 de 06 de dezembro de 2021, que estabelece 

critérios para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 

epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 

enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 

(COVID-19), e adota outras providências; 

CONSIDERANDO o teor do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto nº 4559/2021, que determina 

aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 

do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho; 

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 

que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 

órgãos do Governo do Amapá; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 

exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Estado do Amapá; 
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CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 

vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 4559/2021 no 

sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 

atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 

enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 

em cada setorial em regime presencial. 

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se: 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 

utilização de máscara, entre outros); 

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

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

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

IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 
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V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 

§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 

Coordenadores e Subcoordenadores. 

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE. 

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser,  

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 

sistema PRODOC da seguinte forma - “Módulo Processos” para os processos administrativos e  “Módulo 

Documento” para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para 

posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC. 

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 

conclusão definidos nas normas específicas. 

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 

SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 

https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 

encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”. 

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 

08h00 às 13h00. 
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§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 

14h00. 

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-

Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo. 

Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 

estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º. 

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 

sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 

integrados na CLC. 

Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 

processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente. 

Art. 8°. 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. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 
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autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-

CG/PGE. 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 

congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 

Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE. 

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 

Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 

Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 

infectado ou transmitindo o COVID-19. 

Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como cartão de 

vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção da 

retomada gradual e responsável das atividades presenciais. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 07 de dezembro de 2021 e terá validade até a 

data de 20 de dezembro de 2021, 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, 07 de dezembro de 2021. 

 

NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado do Amapá 
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3.49. PORTARIA Nº 658/2021-PGE, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o 

Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, 

durante o prazo de vigência do Decreto nº 4761 de 20 de dezembro de 

2021. 

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

pelo art. 7º, incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 

de abril de 2015.  

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 4761 de 20 de dezembro de 2021, que estabelece 

critérios para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, considerando a realidade 

epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a continuidade ao 

enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo Coronavírus 

(COVID-19), e adota outras providências;  

CONSIDERANDO o teor do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto nº 4761/2021, que determina 

aos agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 

do Amapá que retornem aos seus postos de trabalho;  

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020 e suas alterações, 

que tem como anexo único o Plano para Retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos 

órgãos do Governo do Amapá;  

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à justiça e à 

Administração Pública estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe com 

exclusividade a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Estado do Amapá;  

CONSIDERANDO que os prazos de processos administrativos continuam em trâmite no âmbito da 

Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 

vista que os prazos de processos judiciais não serão suspensos.  

RESOLVE:  

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá o Regime 

Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante o prazo do Decreto nº 4761/2021 no 
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sentido de uniformizar o funcionamento dos serviços públicos prestados, e garantir o exercício das 

atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas de proteção e 

enfrentamento pandemia do Coronavírus (COVID-19).  

Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto de Presencial e Remoto, será executado 

em idêntico horário ao do expediente regular do órgão, assegurada a manutenção dos serviços essenciais 

em cada setorial em regime presencial.  

§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, com efetivo de 75% do 

quadro de servidores, em regime de dois turnos de trabalho, garantindo-se:  

 

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-Geral no horário das 8h00 às 18h00, 

atendendo a todos os cuidados sanitários necessários (distanciamento social, higienização do espaço, 

utilização de máscara, entre outros);  

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade aos processos de 

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

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

IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança institucional, comunicação, tecnologia 

da informação e saúde, e; 

V – 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, de modo a atender ao horário regular descrito no 

§1º, inciso I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho presencial aos Procuradores-Chefes, 

Coordenadores e Subcoordenadores.  

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 2º, deverão apresentar relatório quinzenal, 

de acordo com disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-PGE.  

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, externos e outros deverão ser, 

obrigatoriamente, encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob a forma virtual, utilizando-se o 

sistema PRODOC da seguinte forma - “Módulo Processos” para os processos administrativos e “Módulo 

Documento” para ofícios internos, externos e outros, assim como todos os demais atos administrativos para 

posterior distribuição aos gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou PRODOC.  
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§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá ser acessado diariamente por todos os 

Procuradores e servidores, observando-se as demais regras processuais quanto à tramitação e prazos para 

conclusão definidos nas normas específicas.  

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata 

Externa, continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 

SIGA/Módulo Compras, disponíveis no sites: https://pge.portal.ap.gov.br/ e 

https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser 

encaminhado para CLC via sistema PRODOC – “módulo documentos”.  

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime Extraordinário de Trabalho, o horário de 

atendimento ao público externo na Procuradoria-Geral do Estado será de segunda-feira a sexta-feira, das 

08h00 às 13h00. 

§1º O agendamento de reunião com o Procurador-Geral, Subprocurador- Geral e Subprocurador 

Adjunto, deverá ser feito por meio do contato telefônico: (96) 3131-2801/3131-2812, no horário das 8h00 às 

14h00.  

§2º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais realizados nas dependências da Procuradoria-

Geral do Estado do Amapá, considerando o prazo do presente instrumento normativo.  

Art. 5º. 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 e WEBSITE), bem como no auxílio aos Procuradores do Estado e demais colaboradores que 

estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º.  

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação da CLC, desempenhará suas 

funções nas dependências da Procuradoria Geral, em razão da necessidade de manter monitoramento do 

sistema SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, servidores, colaboradores e para os órgão 

integrados na CLC.  

Art. 7º. Ficará a cargo dos Coordenadores de cada setorial encaminhar ao gabinete/PGE relação 

com nome e contato telefônico do(s) servidor(s) que ficará(ão) responsável(is) por receber/tramitar os 

processos administrativos e demais documentos encaminhados virtualmente.  

Art. 8°. 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.  
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Art. 9°. 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 comorbidades 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, deverá preencher formulário de 

autodeclaração desde que devidamente comprovada, de acordo com a Portaria Conjunta nº 005/2020-

CG/PGE.  

 

I. Ficam dispensados da escala presencial 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, perda de olfato e paladar, 

congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único da 

Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE.  

II. Aos Procuradores do Estado, servidores e colaboradores que estejam ou já forem reinfectado 

pelo COVID-19, deverá comunicar seu chefe imediato, em seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de 

Pessoal da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no 

Regime Extraordinário de Trabalho composto de presencial, após apresentar documento que não esteja 

infectado ou transmitindo o COVID-19.  

 

Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido as duas doses de vacina contra o 

Coronavírus (COVID-19) deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação (como cartão de 

vacinação ou outro documento comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, para promoção da 

retomada gradual e responsável das atividades presenciais.  

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a contar de 21 de dezembro de 2021 e terá validade até a 

data de 03 de janeiro de 2022, 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, 21 de dezembro de 2021. 

 

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. 
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 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)  

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; 

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
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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II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

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) 

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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§ 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 
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) 

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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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) 

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) 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-926-2020.htm
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e  (Incluído pela Medida Provisória 
926/2020) 

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)  
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Art. 5º  Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

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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	ANEXO II (1)
	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  OPlantão Extraordinário será executadoem 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 executa...
	§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)
	Gabinete do Procurador-Geral do Estado. (1)
	Macapá-AP, 22 de março de 2020.
	NARSON DE SÁ GALENO (1)
	Procurador-Geral do Estado (1)
	ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS (1)
	Procurador do Estado Corregedor (1)
	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...
	Publique-se.
	Macapá/AP, 25 de março de 2020.
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