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LOCKDOWN



POSSO ME EXERCITAR NA RUA?
NÃO    A circulação de pessoas nas ruas, que não seja para 

adquirir produtos essenciais, para receber atendimento 
emergencial, realizar exames e consultas, ou para exercer 
atividade essencial, está proibida pelo decreto.

MOTORISTA DE APLICATIVO E MOTOTAXISTA PODEM 
CONTINUAR TRABALHANDO?
SIM    Aqui, estão inclusos serviços de transporte de passageiros 

por moto ou automóvel como, por exemplo, taxistas ou motoristas 
de aplicativos. Os profissionais devem exigir do passageiro a 
comprovação de que a circulação está amparada nos motivos 
permitidos pelo decreto, além de manter as orientações de 
prevenção, higiene e o uso obrigatório de máscaras.

TRANSPORTE PÚBLICO SERÁ AFETADO?
NÃO    O decreto permite o funcionamento normal de 

transportes públicos para a circulação de pessoas que prestam 
serviços ou atividades essenciais, respeitando as orientações 
de prevenção e higiene, além da obrigatoriedade do uso de 
máscaras por passageiros.

AEROPORTOS VÃO FUNCIONAR NORMALMENTE?
SIM    As viagens aéreas não serão afetadas. No entanto, no 

deslocamento até o aeroporto ou saindo deste local para o 
ambiente de destino, o cidadão deve ter em mãos o comprovante 
da viagem, além de documento de identificação pessoal com foto.
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POSSO LEVAR AO TRABALHO OU A UMA CONSULTA 
PESSOA QUE DEPENDE DE MIM?
SIM    Apenas para auxiliar nos casos em que a circulação de 

pessoas está permitida pelo decreto. É necessário utilizar, nas 
situações em que a pessoa for exercer atividade essencial, 
documento funcional (ex: crachá) para comprovação. Caso 
não tenha, pode utilizar autodeclaração de atividade essencial 
fornecida pela PGE no site www.pge.pa.gov.br. A autodeclaração 
também serve para ir a uma consulta, quando não há declaração 
emitida pelo profissional da Área da Saúde. Também está 
permitido o deslocamento de mais de um membro da família no 
mesmo veículo, quando ambos exercerem atividades essenciais.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA, DE FISIOTERAPIA, DA ÁREA DA 
SAÚDE PODEM FUNCIONAR?
DEPENDE    Só podem funcionar para atendimento de urgência. 

Os atendimentos eletivos, que podem ser reagendados, não 
devem ocorrer.

ÓTICAS ESTÃO PERMITIDAS?
NÃO    Estes estabelecimentos não estão previstos como 

atividade essencial permitida.

POSSO PASSEAR COM MEU PET NA RUA?
DEPENDE    Só está autorizado o passeio se houver 

recomendação comprovada do veterinário.
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PET SHOP PODERÁ FUNCIONAR?
SIM    Mas, somente para o fornecimento de alimentação ou 

atendimento veterinário.

COMO COMPROVAR QUE VOU AO SUPERMERCADO, 
FARMÁCIA OU ESTABELECIMENTO COM SERVIÇO 
ESSENCIAL?
Os agentes de segurança irão analisar a situação com base na 
localização da residência da pessoa, da barreira implementada 
e do local de destino. É necessário ter em mãos documento 
que comprove o local da moradia. A população deve sair de 
casa somente no caso de necessitar de serviço ou for exercer 
atividades essenciais.

OBRAS DE ENGENHARIA EM MEU PRÉDIO OU 
RESIDÊNCIA PODEM CONTINUAR?
DEPENDE    Só estão permitidas obras de engenharia 

de infraestrutura ou para atender situações emergenciais, 
calamitosas ou na área de saúde.

RESTAURANTES E CARRINHOS DE LANCHE PODEM 
FUNCIONAR?
SIM    Mas somente para serviço delivery ou no esquema de 

‘retire aqui’. Não deve haver consumo de alimentação dentro 
dos restaurantes e nem na área externa.
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DESLOCAMENTOS INTERMUNICIPAIS ESTÃO 
PERMITIDOS?
DEPENDE    Estão proibidas a entrada e a saída da Região 

Metropolitana I, exceto para desempenho de atividades 
essenciais ou atendimento médico, devidamente comprovados. 
A determinação não se aplica ao transporte de cargas. A 
circulação entre municípios da RMB I está permitida.

ESTOU FORA DA CIDADE ONDE RESIDO. VOU PODER 
RETORNAR?
SIM    Poderá retornar para a sua residência, mas não poderá 

sair novamente, a não ser que comprove o exercício de atividade 
essencial, tratamento de saúde, exame e consulta agendados. 
Tenha em mãos documento que comprove a moradia ou o 
motivo que torna o deslocamento essencial.

OFICINAS PODEM FUNCIONAR NO LOCKDOWN?
DEPENDE    Oficinas só podem funcionar para atendimento 

emergencial ou manutenção urgente.
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CULTOS E ATIVIDADES RELIGIOSAS ESTÃO PERMITIDAS?
DEPENDE    Cultos, missas e manifestações de cunho religioso 

devem ocorrer exclusivamente de forma remota. Ficam 
autorizados, porém, o deslocamento de funcionários para 
organização interna de atividades religiosas e o funcionamento 
presencial para o desempenho de ações de assistência social e 
atendimento à população em estado de vulnerabilidade.

FUNCIONÁRIOS DOMÉSTICOS/CUIDADORES PODEM SE 
DESLOCAR AO TRABALHO?
SIM    Porém, somente se os serviços domésticos prestados 

forem destinados a empregadores que atuem em atividade/
serviço essencial, desde que o serviço seja necessário ao 
cuidado de criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz; ou 
quando o empregador for idoso, pessoa enferma ou incapaz, 
devendo tal circunstância constar em declaração a ser emitida 
pelo contratante, acompanhada da CTPS ou documento com 
foto, quando for o caso.
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ascom@pge.pa.gov.br

chefiagab@pge.pa.gov.br

Informações:

@governopara

@sespapara

@pge_pa


