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DECRETO Nº 050/2020-GAB/PMP, DE 03 DE JULHO DE 2020. 

 

ALTERA O DECRETO Nº 046/2020-GAB/PMP, DE 17 DE 

JUNHO DE 2020, O QUAL DISPÕE SOBRE AS 

CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DA PRIMEIRA ETAPA 

DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE 

PRACUÚBA. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de 

março de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 1314 de 19 de março de 2020, em que declarou a o 

Estado de calamidade pública e enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá a 

mensagem nº 006/2019 de 19 de março de 2020 para o devido reconhecimento dessa 

calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);  

 

CONSIDERANDO o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, por meio do Decreto Legislativo 001/202- GEA em 20 de 

março de 2020;  

 

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, conforme 

reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a Mensagem nº 93/2020 ao Congresso Nacional 

para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 

 

CONSIDERANDO, ainda, todos os possíveis esforços de reprogramação financeiros para 

ajustar as contas Municipais, em virtude de se manter a prestação dos serviços públicos e de 

adotar medidas no âmbito Municipal para o enfrentamento da grave situação de saúde 

pública,  
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CONSIDERANDO a drástica diminuição da arrecadação Municipal, especialmente quanto 

ao recebimento de repasses da quota parte do ICMS e do Fundo de partição do Município- 

FPM,  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 30, incisos I,II, III da Constituição Federal; 

  

CONSIDERANDO o julgado do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a competência 

do Município sobre o funcionamento do horário do comércio local.  

 

CONSIDERANDO o ínfimo índice de isolamento social do Município de Pracuúba; 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica permitido o funcionamento do comércio local, no horário de 07h às 19h, no 

Município de Pracuúba, a partir do dia 03 de julho de 2020, desde que atendam as 

normas de higienização, como álcool em gel 70%, uso obrigatório de máscara, e respeito 

ao distanciamento social. 

 

§1º. As farmácias e o posto de combustível ficam excetuados a funcionar das 07:00h às 00:00 

h. 

 

§2º As padarias/panificadoras ficam excetuadas a funcionar no horário de 5:30h às 18:00 h.  

 

§3º As igrejas poderão funcionar no horário de 07:00 h às 19:00h, todos os dias da 

semana, com o máximo de 50 (cinquenta) pessoas por reunião. Ademais, deverá ser 

disponibilizado álcool em gel 70 % para os membros, os quais deverão usar, 

obrigatoriamente, máscara de proteção facial.  

 

Art. 2º. Fica determinado que os estabelecimentos abaixo especificados permaneçam 

suspensos por prazo indeterminado:  
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I – bares, quadras poliesportivas e/ou qualquer local esportivo que tenham aglomeração de 

pessoas;  

II – Balneários;  

III – Boates e danceterias; 

IV – Agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos.  

 

 Art. 3º Ficam mantidas as práticas de distanciamento social recomendadas como forma de 

evitar a transmissão comunitária da COVID-19, visando manter o achatamento da curva de 

proliferação do vírus no município de Pracuúba:  

I – Seguem instituídas a intensificação das medidas de restrição de locomoção ou circulação 

de pessoas com normas de isolamento rígido, com uso de barreiras sanitárias móveis e 

bloqueio total de vias. 

 

Art. 4º 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.  

 

Parágrafo Único. A inobservância do disposto neste artigo ensejará multa no valor de 

R$ 60,00 (sessenta reais), sem prejuízo das demais sanções legais. 

 

 Art. 5º Os estabelecimentos deverão adotar todas as medidas necessárias de segurança e 

também fornecer o equipamento de proteção individual (EPI) para seus funcionários. 

 

 Art. 6º São medidas de observância obrigatória para prevenção ao contágio e contenção da 

propagação de infecção viral relativa ao coronavírus (COVID-19), e, necessárias para que os 

estabelecimentos permaneçam em funcionamento:  

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 
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no chão, para atendimento de distanciamento mínimo de 1,5 (um vírgula cinco) metros entre 

as pessoas nas filas;  

II - Garantir que os ambientes estejam ventilados e, caso possuam janelas que facilitem a 

circulação de ar; 

V – Disponibilizar álcool em gel ou líquida com concentração de 70%, nas entradas dos 

estabelecimentos para uso dos clientes na higienização e de forma intercalada em diferentes 

áreas, sempre recomendando a necessidade de utilização;  

VI - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, balcões, maçanetas, superfícies e 

banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária; 

VII - Higienizar com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 2% todos os equipamentos 

utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização; 

XIV - 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 virgula 

cinco) metros entre pessoas, considerando clientes e funcionários. 

 

Art. 7º Fica proibida a circulação de menores de 11 (onze) anos no comércio local. 

 

Art. 8º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 

previstas neste decreto, sob pena de multa de R$ 60,00 (sessenta reais), interdição e demais 

sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei. 

 

 Art. 9. A inobservância do que dispõe este decreto municipal, caracterizará como atividade 

prejudicial à saúde, à higiene e à segurança pública, podendo ensejar a cassação da Licença ou 

a Autorização do estabelecimento, conforme determina a legislação em vigor.  

 

Art. 10. Caberá aos servidores do município de Pracuúba que estão na linha de frente de 

combate ao COVID 19 fiscalizar o comércio em geral, em relação ao uso de máscaras de 

proteção do aparelho respiratório e de álcool em gel 70% por passageiros, motoristas, e no 

comércio em geral do município de Pracuúba.  
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Art. 11. Os veículos passarão por um processo de triagem, o qual ocorrerá em frente a 

Secretaria de Saúde, em que será aferida a temperatura corporal, a higienização dos carros, e o 

uso obrigatório de máscaras pelos condutores e passagem. 

 

Art. 12. As atividades econômicas de comércio de bens e serviços não abrangidos neste 

decreto e os casos omissos serão regulados posteriormente por ato próprio. 

 

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

GABINETE DA PREFEITA DE PRACUÚBA 

PRACUÚBA/AP, 03 DE JULHO DE 2020. 

 


