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PORTARIA	N.	152/2020-	GAB/DGPC	

O	 DELEGADO-GERAL	 DE	 POLÍCIA	 CIVIL,	 usando	 das	
atribuições	que	 lhe	são	conferidas	pelo	art.	17,	 I,	 IV,	V,	XI,	
XVIII	 e	 XIX,	 da	 Lei	 Orgânica	 n.°	 0883,	 de	 23.03.2005	 e	
Decreto	 n.°	 1182,	 de	 23.04.2018,	 publicado	 no	 DOE	 n.°	
6666,	e	

CONSIDERANDO	 que	 a	 Lei	 n.	 13.979/20,	 que	 dispõe	 sobre	 as	 medidas	 para	 enfrentamento	 da	
emergência	de	saúde	pública	de	importância	internacional	decorrente	do	coronavírus	responsável	
pelo	surto	de	2019;	

CONSIDERANDO	a	existência	de	diversos	atos	normativos	estaduais	e	municipais	que	disciplinam	e	
limitam	 eventos	 em	 locais	 públicos	 aglomerações	 de	 pessoas,	 a	 exemplo	 do	 Decreto	 Executivo	
Estadual	 n.	 1.414,	 de	 20	 de	 março	 de	 2020,	 bem	 como	 do	 Decreto	 Executivo	 do	Município	 de	
Macapá	 n.	 1.704,	 de	 20	 de	 março	 de	 2020,	 tudo	 isso	 visando	 contemporizar	 a	 pandemia	 do	
coronavírus	no	espaço	territorial	desta	unidade	federativa;	

CONSIDERANDO	 que	 este	 signatário	 tomou	 conhecimento,	 por	 meio	 de	 mensagens	 eletrônicas	
que	circulam	em	redes	sociais	e	aplicativos	de	mensageria,	do	planejamento	de	diversas	carretas	
no	Município	de	Macapá	nesta	data	e	nos	dias	subsequentes,	cujos	responsáveis	estão	convocando	
a	população	para	participar,	havendo	iminente	perigo	à	vida	e	à	saúde	pública;	

CONSIDERANDO	que	as	condutas	dos	organizadores	desses	eventos	viola,	em	tese,	bens	jurídicos	
protegidos	pela	legislação	penal	brasileira,	a	exemplo	dos	crimes	descritos	no	Capítulo	III	do	Título	I	
da	 Parte	 Especial	 do	 Código	 Penal	 (DA	 PERICLITAÇÃO	 DA	 VIDA	 E	 DA	 SAÚDE),	 bem	 como	 no	
Capítulo	 III	 do	 Título	 VIII	 da	 Parte	 Especial	 do	 Código	 Penal	 (DOS	 CRIMES	 CONTRA	 A	 SAÚDE	
PÚBLICA),	 além	 de	 outros	 delitos	 e	 contravenções	 penais	 a	 depender	 das	 circunstâncias	 a	 ser	
apuradas;	

CONSIDERANDO	 o	 importante	 papel	 da	 Polícia	 Civil	 do	 Estado	 do	 Amapá,	 como	 órgão	 de	
Segurança	Pública	integrante	do	Sistema	de	Defesa	Social	do	Estado,	responsável	pela	apuração	de	
infrações	penais,	conforme	§4º	do	art.	144	da	Constituição	Federal	de	1988	c/c	art.	4º	do	Código	de	
Processo	Penal;		

CONSIDERANDO	a	necessidade	de	apuração	dos	 fato	em	todas	as	suas	minúcias,	a	 fim	de	colher	
elementos	de	materialidade	e	autoria,	esclarecendo	se	houve	omissão	ou	ação	dolosa	ou	culposa	
de	 natureza	 criminal,	 bem	 como	 a	 imperiosa	 necessidade	 de	 se	 acautelar	 provas,	 requisitar	
perícias,	 inquirir	 testemunhas,	vítimas,	colher	documentos	e	 tudo	mais	o	que	 for	pertinente,	 sob	
risco	de	perecimento	desses	elementos;	

RESOLVE	

Art.	1º.	Determinar	a	imediata	instauração	de	inquérito	policial,	nos	termos	do	art.	17,	inciso	XI,	da	
Lei	 Estadual	 n.	 0883,	 de	 23	 de	 março	 de	 2005,	 a	 fim	 de	 apurar	 eventual	 prática	 de	 condutas	
criminosas	 no	 contexto	 de	 enfrentamento	 à	 pandemia	 do	 coronavírus	 (COVID-19),	 que	 possam	
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causar	 	periclitação	da	vida	e	da	 saúde	ou	 contra	à	 saúde	pública,	ocasionada	por	 carreatas	que	
causem	aglomerações	de	pessoas,	 extrapolando	os	 limites	 legais	 e	 regulamentares	estabelecidos	
pelas	autoridades	competentes.		

Art.	 2º.	Designar	 ESTÉFANO	DA	 SILVA	 SANTOS,	Delegado	de	 Polícia	 Civil,	 como	 responsável	 pela	
apuração	 nos	 limites	 territoriais	 da	 circunscrição	 de	 Macapá,	 o	 qual	 deverá	 adotar	 todas	 as	
providências	 pertinentes	 de	 Polícia	 Judiciária	 Civil,	 inclusive	 representações	 cautelares	 junto	 ao	
Poder	Judiciário,	a	fim	impedir	a	continuidade	de	eventuais	condutas	criminosas,	nos	termos	legais	
vigentes.	

Parágrafo	único.	Para	o	cumprimento	de	suas	atribuições,	o	Delegado	de	Polícia	responsável	pela	
apuração	 poderá	 solicitar	 apoio	 de	 outras	 unidades,	 a	 critério	 do	 Diretor	 do	 Departamento	 de	
Polícia	Especializada.		

Art.	 3º.	 	Nos	 demais	municípios	 do	 Estado	 do	 Amapá,	 condutas	 criminosas	 da	mesma	 natureza	
deverão	ser	coibidas	pelos	Delegados	de	Polícia	titulares	das	unidades	policiais	com	atribuição	para	
atuar	na	respectiva	circunscrição.	

Art.	4º.	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.	

Publique-se.	Registre-se.	Cumpra-se.	

Macapá,	28	de	março	de	2020.	

	
	
	


