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DECRETO Nº 057/2020-GAB/PMP, DE 01 DE AGOSTO DE 2020. 

ESTABELECE CRITÉRIOS DE RETOMADA RESPONSÁVEL 

E GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, 

OBEDECENDO À REALIDADE EPIDEMIOLÓGICA E A 

REDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, 

REFORÇANDO A DO ENFRENTAMENTO AO NOVP 

CORONAVÍRUS – COVID-19, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita Municipal de Pracuúba, Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. O comércio local fica autorizado a funcionar no horário de 07h às 20h, no município 

de Pracuúba, a partir do dia 01 de agosto de 2020, pelo período de 15 (quinze) dias, desde 

que atendam as determinações previstas no presente decreto. 

 

§1º. O campo de futebol fica autorizado a funcionar às segundas, quartas e sextas-feiras, das 

16:00h às 19:00h. 

 

§2º. O posto de combustível fica excetuado a funcionar das 07:00h às 24:00 h. 

 

§3º. As padarias/panificadoras ficam excetuadas a funcionar no horário de 5:30h às 21:00 h.  

 

§4º. As igrejas poderão funcionar no horário de 07:00 h às 21:00h, desde que atendam às 

normas sanitárias. 

 

§5º Os serviços de delivery poderão funcionar até às 23h.  

 Parágrafo único. Ampliações ou restrições para funcionamento dos estabelecimentos 

poderão ser realizadas a qualquer momento, dependendo da evolução do controle da 

pandemia, conforme curva epidemiológica anunciada pelas autoridades competentes, bem 

como recomendações do Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao 
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Coronavírus (COVID-19), no âmbito do município de Pracuúba, e/ou novas recomendações 

do Governo do estado do Amapá e/ou do Governo Federal. 

 

Art. 2º 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, devem 

acontecer de forma gradativa e segmentada.  

 

Art. 3º 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. 

 

Art. 4º 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. 

 

Art. 5º Permanecem em isolamento social as 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. 

Art. 6º Os atendimentos serão realizados por agendamento, através de Atendimento 

presencial e individual do consumidor, com prévia determinação de horário; e Atendimento 

presencial: atendimento aberto ao público. 
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Art. 7º Os atendimentos deverão observar alguns preceitos: 

I- Distanciamento social - de reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas. 

II- Higiene pessoal – promover a cultura de atenção e cumprimento dos procedimentos 

de higiene e limpeza      pessoal. 

III- Sanitização de ambientes – promover a ventilação e sanitização tempestiva e 

constante do ambiente. 

IV- Monitoramento – garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e a 

rastreabilidade dos casos. 

V- Comunicação – garantir que os clientes e funcionários conheçam os riscos e os 

procedimentos adotados. 

 

Art. 8º Os comerciantes deverão observar 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 fila, e as demais medidas de segurança dispostas neste 

artigo.  

 

a) Garantir os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas abertas para facilitar 

a circulação do ar.  

b) Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para lavagem das 

irmãos.  

c) Manter preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home office) 

para as atividades administrativas.  

d) Disponibilizar 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.  

e) 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 



 
 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 

  GABINETE DA PREFEITA 
 

Av.: São Pedro, 67 – Centro – CEP: 68.918-000 – Pracuúba/AP 
CNPJ – 34.925.222/0001-37 

 

5 

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

abertura.  

f) 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.  

g) 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.  

h)Evitar que as pessoas utilizem assentos, cadeiras com encostos e superfícies que 

possam ser transmissoras de vírus e bactérias.  

i) 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.  

j) 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.  

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

l) 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.  

m) 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.  

n) Os funcionários com mais de 60 anos, ou pertencente ao grupo de risco, deverão 

trabalhar no sistema de home office ou teletrabalho. 

o) 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. 
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Art. 9º.  Enquanto perdurar os efeitos do presente Decreto, fica determinado o uso 

obrigatório de máscaras de proteção facial, com proteção da boca e nariz: 

I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população; 

II - no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, aos quais alude os 

Decretos Municipais em vigor por consumidores, fornecedores, clientes, empregados e 

colaboradores.  

 

Art. 10.  As reuniões e eventos, em locais públicos, ficam autorizados a funcionar com o 

máximo de 50 (cinquenta) pessoas, desde que sejam observados o espaço de uma pessoa 

por metro quadrado e as demais normas de saúde. 

 

Art. 11. Fica determinado que os estabelecimentos abaixo especificados permaneçam 

suspensos por prazo indeterminado:  

I – Bares; 

II – Balneários e clubes de lazer e similares;  

III - Salões de festas; 

IV – Agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos.  

 

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário. 

 

DÊ-SE CIENCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DA PREFEITA DE PRACUÚBA 

PRACUÚBA/AP, 01 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

 


