ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
DECRETO N.º 4.378, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020
Atualiza as medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento
da propagação decorrente do novo
Coronavírus (Covid-19) e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas
atribuições legais instituídas no art. 92 e inciso VII da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto no 7.616, de 17 de novembro de 2010, que dispõe sobre a
declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional — ESPIN;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria no 356 do Ministério da Saúde, de 11 de março
de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n o
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção e recuperação, conforme
o art. 196 da Constituição da República Federativa o Brasil;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no Município de Mangaratiba;
CONSIDERANDO o firme compromisso do Município de Mangaratiba com os direitos
constitucionais à vida e à saúde e, previstos nos artigos 50, caput, 60 caput da Constituição da
República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO que a forma mais adequada de reduzir a aceleração de difusão do vírus
é reduzir ao máximo o número de aglomeração de pessoas, conforme preconizado pelo
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que bares, restaurantes, clubes, centros comerciais praças públicas,
eventos religiosos, ilhas e as praias são locais de habitual concentração de pessoas e mesmo
com os alertas emitidos pelas autoridades sanitárias, tem se mantido com tais concentrações,
como pode se observar no último final de semana;
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CONSIDERANDO que o Código Penal estabelece como crimes a desobediência à ordem
legal de servidor público e a transgressão à infração de medida sanitária preventiva,
conforme artigos 268 e 330;
CONSIDERANDO que entre a colisão entre o direito constitucional de liberdade e os
igualmente constitucionais direitos à vida e à saúde, deve-se sempre prestigiar os direitos à
vida e à saúde, em prestígio ao milenar aforismo salus populi suprema lex — "a saúde
pública é a lei suprema";
CONSIDERANDO o Artigo 23, II assim como Art. 30, I e II da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Decreto N.º 4.267, de 25 de julho de 2020, que Institui o Plano de
Transição Gradual para o MODO NORMAL - Distanciamento Responsável para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de Mangaratiba.
DECRETA:
Art. 1.º Somente será permitida a entrada em Mangaratiba moradores, proprietários de
imóveis na cidade e pessoas que trabalham na Cidade, ressalvados:
a) hóspedes com comprovante de agendamento ou reserva;
b) fornecedores da Administração Municipal e participantes de procedimentos
licitatórios;
c) profissionais da área de saúde e assistentes sociais;
d) para responsáveis pelo abastecimento de materiais, insumos e commodities de todos
os setores, principalmente, saúde, alimentação, limpeza e higiene.
Art. 2.º É obrigatório o uso de máscaras, conforme o Decreto 4.221 de 27 de novembro de

2020, em locais públicos, na prática de atividades esportivas em espaços públicos, em
ônibus, vans, táxis, veículos de transporte por aplicativo e carros particulares.
Parágrafo ínico. As atividades autorizadas devem manter as regras gerais de convivência e
as específicas de cada setor, conforme decretos anteriores.
Art. 3.º Restrições: continua proibida a permanência nas praças, no período de 01h00 (uma
hora) às 05h00 (cinco horas) e a recomendação é para sair de casa apenas para atividades
inadiáveis, como trabalho, compras, serviços de saúde e atendimento nas atividades
essenciais permitidas.
Art. 4.º Comércio varejista e serviços: Funcionamento nos horários normais de cada ramo
de negócio, com acesso limitado nos estabelecimentos, distanciamento em filas de espera,
uso obrigatório de máscara, oferta de álcool em gel para os clientes, entre outras regras
sanitárias específicas.
Parágrafo único. Os comércios devem disponibilizar álcool 70% ao público; continua em
vigor a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção, tanto para os lojistas quanto para os
consumidores.
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Art. 5.º Bares, restaurantes e lanchonetes: Funcionamento de 6h às 00h, ocupação máxima de

50%, as mesas precisam estar à uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre si,
em todas as direções, sendo possível, para quem atende com mesas externas, a utilização de
50% (cinquenta por cento) das mesas permitidas nas calçadas.
Parágrafo único. Oferta de álcool em gel e de luvas descartáveis para os clientes se servirem
nos restaurantes com modalidade de self-service e acesso com uso obrigatório de máscaras,
entre outras regras sanitárias específicas.
Art. 6.º Hotéis, pousadas e pensões: Mantido o limite de ocupação em hotéis, pousadas e

pensões, com check-in dos hóspedes de forma on-line, por aplicativos ou formulários, e o
cumprimento obrigatório de regras sanitárias específicas para a prevenção do contágio pelo
novo coronavírus.
Parágrafo único. Entretanto, ficam suspensas as hospedagens por meio de aplicativos de
aluguel de quartos, de apartamentos ou de sítios para temporadas e afins.
Art. 7.º Academias, clubes e ginásios: Atividades individuais e coletivas permitidas, desde
que respeitadas as regras sanitárias gerais e específicas, sem contato físico entre os
participantes, nem compartilhamento de materiais ou equipamentos, com o uso obrigatório
de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento mínimo de 1,5 metro nos
locais de atividades coletivas, nas áreas internas e externas.
a) Academias: funcionamento autorizado devendo ser respeitado e implantado os
horários de higienização;
b) Clubes: funcionamento autorizado.
Art. 8.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mangaratiba, 27 de novembro de 2020.

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

