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DECRETO Nº 1951 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre as medidas de prevenção, enfrentamento e contingenciamento do novo
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Areal,  relativo ao funcionamento
dos estabelecimentos comerciais, e dá outras providências

O Prefeito do Município de Areal, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
Art. 82, II da Lei Orgânica Municipal; e, 

CONSIDERANDO a  Declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarada por meio da
Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo atualizar os seus atos normativos
face à permanência da crise sanitária decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

CONSIDERANDO a  Lei  Federal  nº  6.437,  de 20  de  agosto  de 1977,  que  configura
infrações  à  legislação  sanitária  federal,  estabelece  as  sanções  respectivas,  e  dá  outras
providências;

 CONSIDERANDO o  Decreto  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  nº  47.428,
de 29 de dezembro de 2020,  que renova o estado de calamidade pública em virtude da
situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-19), reconhecido por meio
da  Lei Estadual nº 8.794/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1916, de 04 de janeiro de 2021, que renova
o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), no âmbito do município de Areal/Rj;

CONSIDERANDO que as medidas ora aplicadas podem ser revistas periodicamente, na
iminência  de  qualquer  variação  da  curva  de  contágio  e  óbitos  consequentes  ao  novo
coronavírus (COVID-19), de modo a manter sempre equilibradas as medidas de restrição em
relação à real situação enfrentada;

CONSIDERANDO a  variação  do  número  de  casos  de  síndrome  gripal  e  síndrome
respiratória aguda grave, de taxa de positividade para COVID-19 e na taxa de ocupação dos
leitos no Município de Areal em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Painel de indicadores e Mapa de Risco da COVID-19 do Estado do
Rio de Janeiro, instrumento adotado para apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia
da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro e nas suas regiões de saúde;
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CONSIDERANDO os Decretos Estaduais que dispõem sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância
Estadual e Internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Estado do Rio de
Janeiro;

CONSIDERANDO os  informes  técnicos  do  Comitê  de  Operações  de  Emergência
COE-COVID-19 Areal;

CONSIDERANDO toda a legislação pertinente, inclusive a que impõe penalidades; 

CONSIDERANDO as recomendações técnicas da Organização Mundial de Saúde e das
demais  autoridades  de  saúde  que  enfatizam  a  necessidade  de  cuidados  específicos  para
reduzir  a  circulação  e  evitar  aglomerações  de  pessoas  de  modo  a  possibilitar  melhores
resultados no combate ao novo Coronavírus (COVID-19);

 D E C R E T A:

Art.  1º  Ficam  regulamentadas  as  medidas  de  prevenção,  enfrentamento  e
contingenciamento  do  novo  Coronavírus  (COVID-19),  no  âmbito  do  Município  de  Areal,
relativo ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.

Parágrafo único.  As medidas protetivas se respaldam, entre outros, no princípio da
precaução, que visa assegurar a adoção de medidas intervencionistas de proteção e defesa da
saúde, de forma cautelar e preventiva.

Art. 2º  As medidas de prevenção, quanto à natureza, se subdividem em variáveis,
permanentes e recomendáveis, conforme detalhamento no anexo deste decreto.

§ 1º  As medidas variáveis serão proporcionais aos estágios de risco estabelecidos
para o Município e região de saúde, que refletirá o nível de alerta a ser atribuído:

I - nível de alerta 1: risco baixo (VERDE);
II - nível de alerta 2: risco moderado (AMARELO);
III - nível de alerta 3: risco alto (VERMELHO);
IV - nível de alerta 4: risco muito alto (ROXO);

§ 2º   Caberá ao COE-COVID-19 Areal, a cada 15  (quinze) dias, revisar e divulgar nos
níveis de alerta epidemia da COVID-19, no âmbito municipal. 

Art. 3º As medidas de natureza permanente e variável possuem caráter obrigatório e
a sua inobservância ensejará a aplicação das sanções previstas na legislação vigente.
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Parágrafo único. Os frequentadores e clientes de estabelecimentos e locais de uso
coletivo  flagrados  desobedecendo  às  medidas  permanentes  e  variáveis,  poderão  ser
individualmente responsabilizados.

Art.  4º O  descumprimento  das  determinações  contidas  neste  Decreto,  sujeita  os
infratores à cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, além do indiciamento pela
Autoridade  Policial  e  denúncia  ao Ministério  Público,  pela  eventual  prática das  condutas
típicas descritas nos artigos 268 e 330 do Código Penal, além de infrações administrativas
previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 5º O cidadão que descumprir as medidas adotadas no presente decreto,  poderá
ser indiciado por crimes contra a saúde pública e de desobediência, além de multa no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), podendo ser multiplicado o referido valor por 02 (dois) a cada
reincidência.

Art. 6º Permanece obrigatório o uso de máscaras no território municipal, em qualquer
ambiente público e nos privados de acesso coletivo, enquanto durar a pandemia do novo
Coronavírus  (COVID-19),  com  exceção  de  crianças  menores  de  02  (dois)  anos,  pessoas
comprovadamente com patologias ou limitações motoras que as impeçam do uso.

Art.  7º  Ficam  suspensos  os  velórios,  funerais  e  ofícios  fúnebres,  em  cemitérios
públicos e privados de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19, ficando os demais
limitados a 10 (dez) pessoas, devendo ser priorizado o tempo reduzido de velório e evitados
cortejos e aglomerações, observadas as orientações técnicas pertinentes. 

Art.  8  º  Este  Decreto  entrará  em  vigor  em  06  de  abril  de  2021,  revogadas  as
disposições em contrário. 

Gabinete de Prefeito do Município de Areal/RJ, 05 de abril de 2021.

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO
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ANEXO  - DECRETO Nº 1951 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

1. MEDIDAS PERMANENTES:

1.1 - Para todos os Indivíduos:
1.1.1 - Lavagem das mãos com água e sabonete líquido, preferencialmente, ou antissepsia das
mãos com álcool 70%.
1.1.2  -  Uso  correto  da  máscara  facial  em  qualquer  ambiente  de  uso  coletivo  ou
compartilhado.
1.1.3 - Distanciamento:
1.1.3.1 - Distanciamento social de 2,0 m ou 1,0 m com mitigação de risco.
1.1.3.2  -  Manutenção  dos  ambientes  arejados,  preferencialmente  com  janelas  e  portas
abertas e sistemas de ar-condicionado com manutenção e controle em dia.
1.1.3.3 - Manutenção das superfícies de contato sanitizadas com álcool 70% ou equivalente.

1.2 - Para os Estabelecimentos e as Atividades:
1.2.1 - Controle de acesso às dependências dos ambientes de uso coletivo, visando atender
ao distanciamento social ou à capacidade de lotação estabelecida.
1.2.2 -  Disponibilização de equipamentos de proteção individual  para os funcionários que
lidam  diretamente  com  o  público  e  para  aqueles  que  operem  as  ações  de  limpeza  e
higienização, de acordo com a atividade exercida.
1.2.3  -  Disponibilização de  dispositivos  para  lavagem das  mãos,  abastecidos  de sabonete
líquido e papel toalha.
1.2.4 - Fornecimento de álcool 70% para a antissepsia das mãos de clientes e colaboradores,
no momento de acesso e durante toda a permanência em suas dependências.
1.2.5 - Realização de limpeza concorrente a cada 3 (três) horas e de limpeza terminal após o
término do expediente em todas as superfícies de contato humano, mantendo-se a atenção à
necessidade da limpeza imediata.
1.2.6  -  Tratamento  adequado  dos  resíduos  gerados,  de  forma  a  evitar  contaminação
ambiental.
1.2.7  -  Os estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de prestação de serviços  devem ser
fechados em caso de identificação de possíveis surtos provenientes do descumprimento das
regras previstas nesta Resolução.

Nota Técnica – definições:

I.  Limpeza  concorrente:  o  processo  para  a  manutenção  da  limpeza  realizado  durante  o
funcionamento  do  estabelecimento,  com  frequência  recomendada  de,  no  mínimo,
3  (três)  horas.
II.  Limpeza  terminal:  o  processo  mais  completo  e  cuidadoso  realizado  de  forma  mais
abrangente, antes do início ou após o encerramento das atividades.
III. Limpeza imediata: a que deve ser realizada no momento da ocorrência de uma possível
contaminação de ambiente ou superfície.
IV. Os estabelecimentos devem adotar estratégias para garantir o distanciamento social de
clientes e frequentadores na eventual formação de filas para o acesso às suas dependências,
bem como zelar pela circulação ordenada no ambiente interno.
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V. É obrigatório o afastamento do serviço de colaborador que estiver apresentando sintoma
respiratório ou outros sintomas sugestivos de COVID-19;
VI. Para os fins deste regulamento entende-se por surto a ocorrência de 2 (dois) casos ou
mais.
VII.  Os  indivíduos  que  apresentem  condições  clínicas  que  os  tornam  extremamente
vulneráveis são:
- os receptores de transplante de órgão;
- os portadores de câncer:

•  em tratamento quimioterápico;
•  em tratamento radioterápico;
• hematológico  ou  de  medula  óssea  em  qualquer  estágio  do  tratamento,  como

leucemia, linfoma ou mieloma;
•  em imunoterapia ou outros tratamentos contínuos com anticorpos;
• em tratamento direcionado que pode afetar o sistema imunológico.

- os transplantados de medula óssea ou células-tronco nos últimos seis meses ou que ainda
estejam tomando medicamentos de imunossupressão;
- aqueles com problemas respiratórios graves, incluindo a fibrose cística, asma grave e doença
pulmonar obstrutiva crônica;
- os portadores de doenças:

• do baço e aqueles submetidos à esplenectomia;
• renais crônicas com tratamento de diálise;
• os  submetidos  a  terapias  de  imunossupressão  suficientes  para  aumentar

significativamente o risco de infecção.
- o portador de síndrome de Down;
- os indivíduos muito obesos (IMC de 40 ou acima);
- outros critérios mediante laudo médico específico.
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2.  MEDIDAS VARIÁVEIS:

2.1  - Supermercado,  mercado,  mercearia,  padaria,  açougue,  peixaria,  laticínios,
hortifrutigranjeiro, quitanda e congêneres:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as

medidas protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes em
75 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes
em 50% da capacidade

interna do
estabelecimento

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes em
25% da capacidade

interna do
estabelecimento

Priorização do serviço
de entrega em domicílio

ou retirada na loja

Priorização do serviço de
entrega em domicílio ou

retirada na loja

Vedado o consumo de
bebidas alcoólica no

local

Vedado o consumo de
bebidas alcoólica no

local

Controle de acesso dos
clientes a fim de limitar a

circulação de público
estabelecida

Controle de acesso dos
clientes a fim de limitar
a circulação de público

estabelecida

Controle de acesso dos
clientes a fim de limitar a

circulação de público
estabelecida

Realizar manutenção
das superfícies de

contato sanitizadas
com álcool 70% ou

equivalente no início
das atividades e após

cada uso das
superfícies de toque,

como carrinhos
(a higienização dos

carrinhos deverá ser
feita na presença dos

clientes)

Realizar manutenção das
superfícies de contato
sanitizadas com álcool
70% ou equivalente  no
início das atividades e

após cada uso das
superfícies de toque,

como carrinhos
(a higienização dos

carrinhos deverá ser feita
na presença dos clientes)

Realizar manutenção
das superfícies de

contato sanitizadas com
álcool 70% ou

equivalente no início
das atividades e após

cada uso das superfícies
de toque, como

carrinhos
(a higienização dos

carrinhos deverá ser
feita na presença dos

clientes)

Realizar manutenção das
superfícies de contato
sanitizadas com álcool
70% ou equivalente no
início das atividades e

após cada uso das
superfícies de toque,

como carrinhos
(a higienização dos

carrinhos deverá ser feita
na presença dos clientes)
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2.2 - Farmácias, drogarias, comércio de produtos de interesse à saúde e congêneres:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes
em 75% da capacidade

interna do
estabelecimento

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes em
50 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Priorização do serviço
de entrega em domicílio

ou retirada na loja

Priorização do serviço de
entrega em domicílio ou

retirada na loja

2.3 -  Estabelecimentos bancários e lotéricos:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes em
75 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes em
50 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Ampliação do horário
de funcionamento

Ampliação do horário de
funcionamento e do

número de atendentes

Obrigatoriedade de
ampliação do horário de

funcionamento e do
número de atendentes

2.4 -  Serviços assistenciais de saúde e de assistência veterinária:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes e
priorização de

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes e
priorização de

atendimento com

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes
e priorização de

atendimento com
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atendimento com
horário marcado

horário marcado horário marcado

Solicitar ao paciente
para comparecer sem

acompanhante,
sempre que possível

Ampliação do horário de
funcionamento

Obrigatoriedade de
ampliação do horário de

funcionamento

Solicitar ao paciente para
comparecer sem

acompanhante, sempre
que possível

Solicitar ao paciente
para comparecer sem

acompanhante, sempre
que possível

2.5  -   Serviços  de  alimentação  -  restaurante,  pensão  comercial,  café,  lanchonete,  pizzaria  e
congêneres:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Horário de
Funcionamento

limitado até  0 hora
(zero hora)

Horário de
Funcionamento limitado

até 23h  (vinte e três
horas) 

Horário de
Funcionamento limitado
até 18h (dezoito) horas

Distanciamento
mínimo de 1,5 m entre

cada conjunto
composto por mesa e

cadeiras

Distanciamento
mínimo de 1,5 m entre

cada conjunto
composto por mesa e
cadeiras, limitado a
6 (seis) ocupantes

Distanciamento mínimo
de 1,5 m entre cada

conjunto composto por
mesa e cadeiras,

limitado a 4 (quatro)
ocupantes

Distanciamento mínimo
de 1,5 m entre cada

conjunto composto por
mesa e cadeiras, limitado

a 4 (quatro) ocupantes

Limitação de clientes
em 75% da capacidade

interna do
estabelecimento

Limitação de clientes em
50% da capacidade

interna do
estabelecimento

Limitação de clientes em
25% da capacidade

interna do
estabelecimento

Atendimento após
0 hora (zero hora)

somente por serviço
de entrega em

domicílio (delivery)

Não será permitido
nenhum consumo no

local após 0 hora
(zero hora)

Atendimento após
23h (vinte e três horas)
somente por serviço de

entrega em domicílio
(delivery)

Não será permitido
nenhum consumo no

local após 23h
(vinte e três horas)

Atendimento após
18h (dezoito horas)

somente por serviço de
entrega em domicílio

(delivery)

Não será permitido
nenhum consumo no local
após 18h (dezoito horas)

Vedada a permanência
de público em pé entre

as mesas

Vedada a permanência
de público em pé entre

as mesas

Vedada a permanência de
público em pé entre as

mesas
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Consumo de bebidas
alcoólicas e comida

somente para clientes
sentados às mesas,

vedado o consumo no
balcão

Consumo de bebidas
alcoólicas e comida

somente para clientes
sentados às mesas,

vedado o consumo no
balcão

Consumo de bebidas
alcoólicas e comida

somente para clientes
sentados às mesas,

vedado o consumo no
balcão

Vedada música ao vivo
e permitido som

ambiente em volume
baixo

Vedada música ao vivo
e permitido som

ambiente em volume
baixo

Vedada música ao vivo e
permitido som ambiente

em volume baixo

Vedada música ao vivo e
som ambiente

2.6 -  Serviços que comercializam bebidas em geral – bar, botequim, quiosque, biroscas, trailers e
congêneres:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Horário de
Funcionamento
limitado até 0 h

(zero hora)

Horário de
Funcionamento limitado

até 23h
(vinte e três horas)

Horário de
Funcionamento limitado
até 18h (dezoito horas)

Distanciamento
mínimo de 1,5 m entre

cada conjunto
composto por mesa e

cadeiras

Distanciamento
mínimo de 1,5 m entre

cada conjunto
composto por mesa e

cadeiras, limitado a
6 (seis) ocupantes

Distanciamento mínimo
de 1,5 m entre cada

conjunto composto por
mesa e cadeiras, limitado

a 4 (quatro) ocupantes

Distanciamento mínimo
de 1,5 m entre cada

conjunto composto por
mesa e cadeiras, limitado

a 4 (quatro) ocupantes

Limitação de clientes
em 75 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Limitação de clientes em
50 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Limitação de clientes em
25 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Atendimento após
0 hora  (zero hora)

somente por serviço de
entrega em domicílio

(delivery)

Não será permitido
nenhum consumo no

local após  0 h
(zero hora)

Atendimento após 23h
(vinte e três horas)

somente por serviço de
entrega em domicílio

(delivery)

Não será permitido
nenhum consumo no

local após 23h
(vinte e três horas)

Atendimento após  18h
(dezoito horas) somente

por serviço de entrega em
domicílio (delivery)

Não será permitido
nenhum consumo no

local após 18h
(dezoito horas)

Vedada a permanência
de público em pé entre

as mesas

Vedada a permanência
de público em pé entre

as mesas

Vedada a permanência de
público em pé entre as

mesas
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Consumo de bebidas
alcoólicas e comida

somente para clientes
sentados às mesas,

vedado o consumo no
balcão

Consumo de bebidas
alcoólicas e comida

somente para clientes
sentados às mesas,

vedado o consumo no
balcão

Consumo de bebidas
alcoólicas e comida

somente para clientes
sentados às mesas,

vedado o consumo no
balcão

Vedada música ao vivo
e permitido som

ambiente em volume
baixo

Vedada música ao vivo
e permitido som

ambiente em volume
baixo

Vedada música ao vivo e
permitido som ambiente

em volume baixo

Vedada música ao vivo e
som ambiente

2.7 -  Academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Distanciamento
mínimo de 1,5 m entre

alunos

Limitação de clientes
em 75% da capacidade

interna do
estabelecimento,

respeitando o
distanciamento

mínimo de 1,5 m entre
os alunos

Limitação de clientes em
50% da capacidade

interna do
estabelecimento,

respeitando o
distanciamento mínimo
de 1,5 m entre os alunos

Limitação de clientes em
25% da capacidade

interna do
estabelecimento,

respeitando o
distanciamento mínimo
de 1,5 m entre os alunos

Adoção de práticas
que incentivem os
usuários a sempre

sanitizarem os
equipamentos de uso

coletivo com álcool
70% ou equivalente

após a utilização

Adoção de práticas que
incentivem os usuários a
sempre sanitizarem os
equipamentos de uso

coletivo  com álcool 70%
ou equivalente após a

utilização

Adoção de práticas que
incentivem os usuários a
sempre sanitizarem os
equipamentos de uso

coletivo  com álcool 70%
ou equivalente após a

utilização

Incentivar realizações
de atividades em

ambientes abertos

Incentivar realizações de
atividades em ambientes

abertos

Incentivar realizações de
atividades em ambientes

abertos

Atividades físicas de
grupo restritas a

10 (dez) participantes

Atividades físicas de
grupo restritas a 6 (seis)

participantes

Vedadas as atividades
físicas de grupo e de

esportes de contato físico
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Priorização  de
atividades  mediante
agendamento

Priorização de atividades
mediante agendamento

Atividades  somente
mediante agendamento 

2.8 - Demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de clientes
em 75 % da

capacidade interna do
estabelecimento

Limitação de clientes em
50 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Limitação de clientes em
25 % da capacidade

interna do
estabelecimento

Vedado o consumo de
bebidas alcoólicas

Vedado o consumo de
bebidas alcoólicas

Vedado o consumo de
bebidas alcoólicas

2.9 – Salão de beleza, barbearia e congêneres:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes,
respeitando o

distanciamento mínimo
de 1,5 m entre os

clientes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes,
respeitando o

distanciamento mínimo
de 1,5 m entre os

clientes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes, 
respeitando o

distanciamento mínimo
de 1,5 m entre os

clientes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes,
respeitando o

distanciamento mínimo
de 1,5 m entre os clientes

Limitação de 06 (seis)
clientes por turno de

funcionamento no
estabelecimento

Limitação de 04 (quatro)
clientes por turno de

funcionamento no
estabelecimento

Limitação de 02 (dois)
clientes por turno de

funcionamento no
estabelecimento

2.10 - Estabelecimentos industriais:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar Podem funcionar Podem funcionar Podem funcionar
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cumprindo as medidas
protetivas

permanentes

cumprindo as medidas
protetivas

permanentes

cumprindo as medidas
protetivas permanentes

cumprindo as medidas
protetivas permanentes

Limitação de público em
50% da capacidade

interna do
estabelecimento

Ampliação do horário
de funcionamento e
adoção de horário

alternativo de
funcionamento

Ampliação do horário
de funcionamento e
adoção de horário

alternativo de
funcionamento

Ampliação do horário de
funcionamento e adoção
de horário alternativo de

funcionamento

Ampliação do horário de
funcionamento e adoção
de horário alternativo de

funcionamento

2.11 -  Cultos e cerimônias religiosas em ambientes fechados:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de
participantes em 75%
da capacidade interna

Limitação de
participantes em 50% da

capacidade interna

Limitação de participantes
em 50% da capacidade

interna

Adoção de assentos
intercalados

Adoção de assentos
intercalados

Adoção de assentos
intercalados

Priorização de cultos e
cerimônias mediante

agendamento

Realização de cultos e
cerimônias somente

mediante agendamento 

2.12 -   Atividades em quadras de esporte, campos e praças públicas:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Atividades físicas de
grupo restritas a

10 (dez) participantes

Atividades físicas de
grupo restritas a

6 (seis) participantes

SUSPENSO SUSPENSO
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2.13 -  Ambulantes, feirantes e demais atividades não localizadas exercidas em área pública:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Podem funcionar
cumprindo as

medidas protetivas
permanentes

Podem funcionar
cumprindo as

medidas protetivas
permanentes

Limitação de público
em 50% da
capacidade

Podem funcionar
cumprindo as medidas

protetivas permanentes

Limitação de público em
25% da capacidade

SUSPENSO

Vedado o consumo de
bebidas alcoólicas no

local

Vedado o consumo de
bebidas alcoólicas no

local

2.14 – Empresas de Transporte Público:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

Disponibilizar monitor
para higienização das
mãos do passageiro,

no momento de
embarque, bem como

o controle do uso
obrigatório de

máscara

Disponibilizar monitor
para higienização das
mãos do passageiro,

no momento de
embarque, bem como

o controle do uso
obrigatório de

máscara

Disponibilizar monitor
para higienização das

mãos do passageiro, no
momento de embarque,
bem como o controle do

uso obrigatório de
máscara

Disponibilizar monitor
para higienização das

mãos do passageiro, no
momento de embarque,
bem como o controle do

uso obrigatório de
máscara

Vedado o transporte de
passageiros em pé

Vedado o transporte de
passageiros em pé

As empresas devem
ampliar a frota e

horários de
funcionamento de
transporte público

As empresas devem
ampliar a frota e

horários de
funcionamento de
transporte público

As empresas devem
ampliar a frota e horários

de funcionamento de
transporte público

As empresas devem
ampliar a frota e horários

de funcionamento de
transporte público

2.15  -  Realização  de  eventos  em  geral,  atividades  com  presença  de  público,  evento
desportivo, show, salão de festa, casa de festa, feira, evento científico, feira, evento científico,
passeatas,  atividades  transitórias  em  áreas  públicas  e  particulares,  festas,
assembleias e  comemorações  em  geral,  realizadas  de forma  presencial,  inclusive em áreas
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com churrasqueiras, atividades de lazer coletivas em piscinas e em chácaras, sítios e fazendas:

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO MUITO ALTO

SUSPENSO SUSPENSO SUSPENSO

3. MEDIDAS RECOMENDÁVEIS:

3.1. Aos indivíduos com mais de 60 (sessenta) anos ou que apresentem pelo menos uma das
condições  que  os  coloquem  em  situação  de  extrema  vulnerabilidade  para  complicações
decorrentes da COVID-19, recomenda-se que:
-   evitem ao máximo exposição desnecessária;
-  evitem  ao  máximo  o  convívio  com  pessoas  estranhas  ao  ambiente  doméstico  e  a
proximidade com pessoas do convívio cotidiano que circulam por ambientes externos;
-  adotem as  medidas  permanentes  todo  o  tempo,  em se  tratando de  domicílios  de  uso
compartilhado.

3.2. Recomenda-se que todos evitem exposição desnecessária independente de faixa etária
e/ou condição clínica e priorize atividades ao ar livre mantendo distanciamento social.

3.3. É recomendável às empresas, sempre que possível, a adoção de regime de teletrabalho
para  os  seus  colaboradores,  afastando-os  de  suas  atividades  laborais  presenciais  nas
dependências do estabelecimento. Nos casos de profissionais acima de 60 (sessenta) anos de
idade e pessoas de extrema vulnerabilidade é fortemente recomendado o teletrabalho.

3.4. Os  serviços  de  saúde  monitorarão,  através  do  rastreamento  de  contatos,
comportamentos inadequados que coloquem em risco o coletivo.

3.5. Os  empregadores  também  devem  estimular  e  garantir  o  autoisolamento  dos  casos
suspeitos de COVID-19.

3.6.  A  Vigilância  em  Saúde  poderá  recomendar  ações  de  bloqueio  e  fechamento  de
estabelecimentos em casos de verificação de surtos localizados.

Gabinete do Prefeito do Município de Areal/RJ, 05 de abril de 2021. 

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
Prefeito
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