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ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2020/GP/PMC.

DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2020/GP/PMC.

PRORROGA DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA DECORRENTE DO NOVO
CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Caapiranga/AM, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 71 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente coronavírus;

Considerando a edição do Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que
"DISPÕE sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do
Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-
nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao
COVID-19.";

Considerando a edição do Decreto nº 42.100 , de 23 de março de 2020, que
"DECLARA Estado de Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas
repercussões nas finanças públicas do Município de Caapiranga, Estado do
Amazonas";

Considerando, que as ações adotadas até o presente momento, com base em
indicadores técnicos, permitiram a contenção da elevação dos casos de COVID-
19, diminuindo a curva de contaminação, e garantindo, com isto, a tomada de
providências necessárias para lidar com a pandemia;

Considerando, a necessidade de, uma vez atingido esse objetivo, estabelecer
novas medidas sanitárias, de modo a garantir que a liberação gradual das
atividades econômicas ocorra sem prejuízos da segurança da população e da
capacidade do Município de prestação dos serviços públicos, notadamente na área
da saúde;

Considerando, que os indicadores técnicos, com tendência positiva no Município,
fundamentam neste momento, o estabelecimento de um cronograma de volta
gradual às atividades econômicas em Caapiranga, desde que respeitadas as
medidas sanitárias e condições, tais como, o distanciamento social, adesão aos
procedimentos de higiene pessoal, limpeza e sanitização de equipamentos e
ambientes, comunicação, monitoramento e controle,

DECRETA:

Art. 1º - FICA PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS A VIGÊNCIA
DO DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2020 DE 18/03/2020, QUE DECLAROU
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
CAAPIRANGA/AM.

Art. 2º - Em virtude da necessidade de dar continuidade às medidas de
enfrentamento da situação de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da
pandemia da COVID-19, ficam mantidas, até ulterior deliberação, a suspensão
das seguintes atividades:

I – aulas no âmbito da rede pública municipal de ensino pela Secretaria Municipal
de Educação, creche e escolas.

II – as atividades com grupo de idosos, serviços de convivência e visitação ao
Centro do Idoso que priorizam o fortalecimento de vínculos;

III – visitas a pacientes internados com COVID-19;
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Parágrafo Primeiro - A retomada de funcionamento das escolas e creche do
Sistema Municipal de Educação será objeto de regulamentação específica, a ser
publicada em data posterior, nas diretrizes do Ministério da Educação e dos
parâmetros de controle epidêmicos.

Parágrafo Segundo - A reabertura deverá ser implementada de forma gradual, por
meio de orientações de protocolos geral de prevenção , de acordo com o cenário
epidemiológico, risco sanitário e o potencial de aglomeração e permanência de
pessoas. As medidas fundamentais de precaução à transmissão do vírus SARS-
CoV2 (COVID-19) compreendem o distanciamento social, uso de EPI, da higiene
das mãos (água e sabão ou álcool em gel 70%), evitando-se pôr as mãos nos
olhos, nariz e boca, precisam ser rigorosamente mantidas com objetivo de dar
sustentabilidade ao processo de flexibilização.

Parágrafo Terceiro – Cumprimento da Lei Federal nº 14.016/2020 de 02/07/2020
com o uso obrigatório de máscaras de proteção para circulação em espaços
públicos e privados acessíveis ao público como forma de mitigação da
transmissão comunitária pelo vírus do COVID-19.

Parágrafo Quarto – As máscaras citadas no parágrafo anterior, são aquelas de
origem caseira com validade de 2 horas, além de manter o distanciamento de 1,5
(um metro e meio) entre pessoas, lavagem das mãos com água e sabão e/ou
utilização do álcool em gel 70% quando estes não estiverem de fácil acesso,
mantendo a higiene pessoal, limpeza e dedetização de equipamentos e ambientes
de aglomeração de pessoas.

Art. 3º - O retorno gradual com responsabilidade sanitária, à exceção dos
integrantes do grupo de risco das seguintes atividades:

I. órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal;

II. igrejas e templos, limitados a 30% (trinta por cento) de ocupação, e ao período
máximo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, respeitado um intervalo mínimo de
5 (cinco) horas entre um evento e outro, de modo a permitir a limpeza adequada
no ambiente, evitando-se a aglomeração na entrada e saída de pessoas:

a) Cabe adotarem todas as medidas do Protocolo Geral de Prevenção.

b) Continuam suspensos eventos com público em pé, que possam causar
aglomeração.

c) Acesso não permitido a crianças até 12 anos e pessoas do grupo de risco.

d) Interdição de assentos ou fileiras alternados, a fim de garantir a distribuição e
distância máxima possível entre frequentadores.

e) Utilização obrigatória de máscaras para todos os frequentadores.

f) Disponibilização de álcool em gel 70% e orientação de boas práticas de
higiene, inclusive respiratória.

g) Higienização periódica de equipamentos compartilhados, como assentos,
maçanetas, sanitários, bebedouros, microfones, outros.

h) Bebedouro de jato estão impedidos ou devem ser adaptados para uso
exclusivamente de torneira, com utilização de garrafa individual ou copo
descartável.

i) Devem ser adotadas medidas de precaução nos ritos tradicionais para que
possam reduzir os riscos de transmissão.

III – O transporte fluvial de passageiros, deverá limitar a capacidade da
embarcação em 70% (setenta por cento), considerando apenas passageiros
sentados, e que, preferencialmente a acomodação seja no raio de 1,5m de
distância entre os passageiros. Os empresários do ramo deverão continuar com o
protocolo geral de prevenção, sem prejuízos dos seguintes:

1) As empresas de transporte regular fluvial de passageiros devem,
obrigatoriamente, obedecer ao seguinte: a ARSEPAM orienta as empresas a
reforçarem os procedimentos de limpeza e higienização interna das embarcações;

2) As empresas também deverão capacitar seus funcionários para orientar os
passageiros e comunicar ao público sobre todas as medidas do Protocolo Geral de
Prevenção.
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3) As empresas deverão aferir a temperatura dos passageiros antes da entrada dos
mesmos a embarcação;

4) Em caso de suspeita de passageiro infectado, proceder conforme determinação
da vigilância sanitária, bem como, considerar a dispensa do trabalho dos
funcionários nos casos daqueles que apresentarem sintomas característicos da
doença;

5) Disponibilizar aos passageiros álcool em gel;

6) Obrigatoriedade do uso de máscaras por todos para adentrar no interior da
embarcação e durante todo o percurso da viagem;

7) As empresas deverão fornecer a todos os funcionários álcool em gel, máscaras
e outros EPIs necessários;

8) O transporte fluvial de passageiros, deverá limitar a capacidade de transporte
da embarcação em 50%, considerando apenas passageiros sentados, e que,
preferencialmente a acomodação seja no raio 1,5 m de distância entre os
passageiros;

9) Quando possível, e se for o caso, manter as janelas destravadas e abertas de
modo que haja plena circulação de ar nas embarcações observando as seguintes
práticas sanitárias:

a) Realização de limpeza minuciosa da embarcação a cada viagem e, higienização
das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, com utilização de
produtos que impeçam a propagação do vírus;

b) A fixação, em local visível aos passageiros, de informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para prevenção, enfrentamento de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo covid-19.

c) Priorizar o transporte de passageiros que exerçam funções essenciais
(profissionais da saúde e segurança pública), desde que, devidamente
identificáveis e com a respectiva ordem de serviço ou outros documentos que
justificam a viagem.

10) O controle de embarque de passageiros é da própria empresa com autorização
de saída portuária pelo fiscal de vigilância sanitária do Porto de Caapiranga,
quando este descumprir, será feito registro por meio de fotos e será aberto um
boletim de ocorrência a Polícia Civil que conduzirá o caso, bem como o
acionamento da Promotoria de Justiça de Caapiranga, orientações:

a) Será responsabilidade da empresa o encaminhamento da lista nominal
contendo a identificação civil dos passageiros que realmente necessitem embarcar
ou desembarcar na cidade, em ato devidamente motivado, bem como a
informação de passageiros doentes ou com suspeita de Covid-19.

b) Incumbe as empresas encaminhar a lista de passageiros de saída da cidade , à
Vigilância Sanitária, com antecedência prévia e mínima de 24 horas da viagem
programada, salvo casos de impossibilidade emergencial.

c) Incumbe as empresas encaminhar a lista de passageiros de chegada ao
município a Vigilância Sanitária, com antecedência prévia de Manacapuru 2
horas antes, e de Manaus 12 horas antes e informar o estado de saúde de todos os
passageiros e tripulação, com obrigatoriedade a triagem de passageiros a barreira
sanitária pela equipe de saúde no Porto de Caapiranga no desembarque.

d) Cidadãos oriundos de Manacapuru, Manaus, dentre outros Municípios
circunvizinhos, deverão assinar o Termo de Responsabilidade Sanitária e cumprir
isolamento domiciliar pelo período de 07 (sete) dias, como medida de prevenção
ao aparecimento dos sintomas característicos do COVID-19, podendo ser esse
período, prorrogado por mais sete dias com confirmação diagnóstica. O cidadão
será monitorado e orientado por equipe de saúde da Atenção Básica. O mesmo
está ciente de que, caso descumpra o presente Termo, responderá administrativa,
Civil e Penalmente por atentado a Saúde Pública previstas em Lei.

IV – O funcionamento de 50% (cinquenta por cento) para atendimentos aos
clientes da capacidade física dos estabelecimentos em restaurantes, lanchonetes e
bares, à este último, limitando-se o atendimento até as 22 horas, além da
manutenção do distanciamento preconizado, preferencialmente que funcionem a
fim de evitar aglomerações a modalidade delivery e/ou venda rápida.
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V – Autorizadas as atividades esportivas individuais ao ar livre, permanecendo
suspensas aquelas praticadas de forma coletiva.

VI – Funcionamento de 50% (Cinquenta por cento) de academias e similares com
adoção de:

a) Adotar todas as medidas do Protocolo Geral de Prevenção.

b) Lotação máxima de 1 cliente a cada 10 m².

c) Delimitar a distância mínima de 1,5 metros entre usuários nas áreas de peso
livre e salas de atividades coletivas.

d) Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, correspondendo ao espaçamento
de um equipamento sem uso para o outro.

e) Utilização obrigatória de máscaras para clientes e profissionais.

f) Disponibilização de álcool em gel 70%, orientação de boas práticas de higiene
e etiqueta respiratória.

g) Higienização periódica de equipamentos compartilhados, como aparelhos,
anilhas, colchonetes, halteres, maçanetas, sanitários, bebedouros, outros.

h) Bebedouro de jato estão impedidos ou devem ser adaptados para uso
exclusivamente de torneira, com utilização de garrafa individual ou copo
descartável.

VI - A autorização para o funcionamento de maior porcentagens dos
estabelecimentos previstos poderá ser revista, a qualquer tempo, com base nos
indicadores técnicos relativos ao tema, tais como a disponibilidade de leitos
clínicos, taxa de transmissão, ocorrência de novos casos e demais dados da
epidemia, ou ainda, em caso de descumprimento das medidas e condições
estabelecidas.

Art. 4º - O inciso I do Art. 7º do Decreto nº 010/2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“I - de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 horas;

Art. 5º - Dependendo da avaliação de risco, com registro de alteração do cenário e
agravamento dos indicadores epidemiológicos e da capacidade assistencial para
atendimento às necessidades em saúde da população (principalmente leitos
clínicos), medidas mais restritivas deverão ser implementadas, com retorno às
atividades essenciais, bem como, revogadas aquelas dispostas no presente
Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Caapiranga/AM, 17 de Julho de 2020.

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Prefeito Municipal de Caapiranga

JOSÉ ORCLÂNIO LOUREIRO DE SOUZA

Secretário Municipal de Saúde
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