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DECRETO Nº 20/2020 – GAB/PMP, DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRACUÚBA, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO o cenário mundial a respeito da elevada capacidade de propagação 

do novo Coronavírus (COVID-19), dotado de potencial para causar grande contaminação; 

 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) declarou que o nível de contaminação do novo Coronavírus (COVID-19), 

caracteriza uma pandemia; 

 

CONSIDERANDO o índice de mortalidade provocado pelo novo Coronavírus (COVID- 

19); 

 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO do Ministério da Saúde divulgada na sexta- 

feira (13) para que os viajantes internacionais que cheguem ao Brasil, fiquem em 

isolamento por 7 dias, mesmo que não apresente sintomas do novo Coronavírus (COVID- 

19). Recomendando ainda, que grandes eventos sejam cancelados ou adiados dentro dos 

Estados brasileiros; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 196 da Constituição da Republica Federativa 

do Brasil; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que existem casos suspeitos no Estado do Amapá de contaminação 

pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A partir do dia 17 de março deste ano, SUSPENDER todos os eventos públicos 

no Município de Pracuúba agendados pelos Órgãos ou entidades Municipais da 

Administração Pública direta ou indireta, devendo ser remarcados oportunamente apenas 

para datas posteriores a análise do Comitê Municipal de Enfrentamento ao novo 

Coronavírus (COVID-19). 

 
 

Art. 2º A partir de 17 de março também ficam vedadas as concessões de licenças ou 

alvarás para realização de eventos privados com mais de 30 (trinta) pessoas: 
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§1º As Secretarias Municipais responsáveis por conceder as licenças e alvarás, deverão 

suspender as já concedidas para eventos programados que ocorrerão a partir da data 

estabelecida no Caput deste artigo, esforçando-se para dar ciência aos particulares que a 

requereram, utilizando todos os meios de comunicação possíveis. 

 

§2º Fica vedada a realização de eventos com mais de 30 (trinta) pessoas para os 

estabelecimentos comerciais já licenciados, os quais ficam impedidos de fazê-los, nos 

termos do caput deste artigo sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento 

e aplicação de multa. 

 

§3º Os eventos citados neste Decreto só poderão ser remarcados e realizados após parecer 

do Comitê Municipal de Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 3º A suspensão estabelecida neste decreto se estende às escolas Municipais da rede 

pública de ensino, durante o período estabelecido. 

 

Parágrafo Único. A suspensão prevista neste artigo deverá ser compreendida como 

recesso/férias escolares do mês de julho e terá início a partir de 17 de março de 2020. 

 

Art. 4º Os servidores e os empregados públicos que estiverem fora do território do 

Município de Pracuúba na data de publicação deste Decreto ou durante sua vigência 

deverão, antes de retornarem às atividades, informar à chefia imediata as localidades por 

onde tenham estado, apresentando os documentos comprobatórios da viagem. 

 

§1º A obrigação de comunicação de que trata o caput também se aplica aos servidores e 

aos empregados públicos que possuem contato ou convívio direto com caso suspeito ou 

confirmado de contaminação pelo novo coronavírus (COVID 19). 

 

§2º Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do Município de 

Pracuúba, para deslocamento no território nacional bem como ao exterior, até outra 

decisão. 

 

§3º Os servidores e empregados que estejam nos seguintes grupos de risco (doença 

crônica, gestante ou com idade superior a 60 anos) podem excepcionalmente trabalhar de 

maneira remota mediante autorização da chefia imediata, que avaliará caso, desde que 

não haja prejuízo às atividades desenvolvimento no setor; 

 
§4º Ficam suspensas as férias dos servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 5º Fica estabelecido como vigência deste Decreto o período de 15 (quinze) dias a 

contar da data constante no artigo 1º, podendo ser prorrogado, conforme decisão da 

Prefeitura de Pracuúba. 

 

Art. 6º Ficam excluídos deste decreto os mercados, açougues, farmácias, padarias e 

lanchonetes. 
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Parágrafo Único. As atividades mencionadas no caput deste artigo deverão observar, na 

organização de suas mesas, a distância mínima de dois metros entre elas. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do 

dia 17 de março do ano de 2020. 

 
 

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

GABINETE DA PREFEITA DE PRACUÚBA 

PRACUÚBA/AP, 17 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 

Prefeita de Pracuúba 


