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DECRETO Nº 1946  DE 19 DE MARÇO DE 2021.

Amplia as medidas de proteção relativas à COVID-19 face o cenário epidemiológico, no
âmbito do Município de Areal

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

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

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo atualizar os seus atos normativos
face à permanência da crise sanitária decorrente 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;

CONSIDERANDO o  Boletim  Extraordinário  do  Observatório  COVID-19  Fiocruz/
Ministério da Saúde, emitido em 02 de março de 2021;

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

CONSIDERANDO o  cenário  de  introdução  de  circulação  de  novas  variantes  do
Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a baixa adesão da população às restrições impostas;

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

CONSIDERANDO o art. 268, do Código Penal Brasileiro, bem como o Poder de Polícia
do Estado; 

CONSIDERANDO que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantida
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO as recomendações técnicas da Organização Mundial de Saúde e das
demais  autoridades  de  saúde  que  enfatizam  a  necessidade  de  cuidados  específicos  para
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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  instituídas  medidas  complementares  de  restrição  às  atividades  e
serviços no âmbito do município de Areal de acordo com a situação epidêmica da COVID-19,
que vigorará por 07 (sete) dias.

Art.  2º  Fica  decretada  a  restrição  de  circulação  de  pessoas  a  partir  das
23 horas até as 5 horas do dia seguinte,  durante o período mencionado no  art. 1º.

Parágrafo único. Fica autorizada a circulação das pessoas que forem prestar serviços
na  área  da  saúde,  segurança,  serviços  públicos  e  serviços  essenciais,  estes,  desde  que
comprovada a necessidade ou urgência.

Art. 3º Os estabelecimentos e serviços ficam com a circulação de público limitada a ¼, 
  ou seja, 25% da capacidade instalada.

Art. 4º 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.  5º  Fica  proibido  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  após  as  18  horas,  em
estabelecimentos  comerciais,  clubes  sociais,  associações  recreativas  e  quaisquer  locais
públicos do Município. 

Parágrafo  único.  Fica  proibida  a  venda  de  bebida  alcoólica  gelada  nos
estabelecimentos.

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  suspensas  as  seguintes  atividades,  em  caráter  excepcional  com  o
objetivo da proteção e defesa da saúde, de forma cautelar e preventiva, sejam públicas ou
particulares:

 I  -  a realização de eventos em geral,  atividades com presença de público,  evento
desportivo, show, realização de eventos em salão de festa, casa de festa, feira, evento
científico, passeatas, atividades transitórias em áreas públicas e particulares, festas,
assembleias e comemorações em geral realizadas de forma presencial, inclusive em
áreas com churrasqueiras, atividade de lazer coletiva em piscinas;

 II  -  atendimento  no  sistema  PEGUE  E  LEVE  após  as  18  horas,  sendo  permitido  
somente  comercialização  por  serviço  de  entrega  em  domicílio  (DELIVERY)  e
proibido o consumo no local após as 18 horas;
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III – feiras especiais, feiras de ambulantes e feirartes;
IV – atividades em quadras de esporte, campos e praças públicas;
V – casas  de show e eventos em áreas  de lazer,  chácaras,  sítios  e fazendas para  
realização de festividade de qualquer natureza.

Art. 8º  Fica proibida a aglomeração de pessoas em áreas de lazer públicas, tais como
praças, quadras esportivas, complexos de esporte e lazer, academias da terceira idade, pistas
de skate e etc. 

Art. 9º  Fica estabelecido que cultos e cerimônias religiosas devem atuar com término
das atividades até as 21 horas, com duração máxima de 1 hora, desde que se cumpram as
medidas  protetivas  permanentes,  além da limitação de público em 1/4,  ou seja,  25% da
capacidade de assentos. 

§ 1º.  Torna-se obrigatório o tempo mínimo de 30 minutos de intervalo entre uma
celebração e outra para a higienização do local. 

§ 2º.  As  igrejas  e suas  secretarias  poderão permanecer abertas  para atendimento
individualizado, previamente agendados, evitando assim, a presença de mais de uma pessoa
no atendimento. O uso da máscara é obrigatório em qualquer atividade das missas, cultos e
atendimentos individualizados.

Art.  10. Serviços  de  alimentação  como:  restaurantes,  pensões  comerciais,  cafés,
lanchonetes,  pizzarias,  e  congêneres,  podem  funcionar  cumprindo  as  medidas  protetivas
permanentes de segunda a sexta-feira até as 18 horas e no sábado até as 14 horas. Após
estes horários e no domingo, somente delivery. 

Art. 11. Bares, botequins, quiosques, biroscas, trailers e congêneres, podem funcionar
cumprindo as medidas protetivas permanentes de segunda a sexta-feira até as 18 horas e no
sábado até as 14 horas. Após estes horários e no domingo, somente delivery. 

 Art.  12  Supermercados,  mercados,  mercearias,  açougues,  peixarias,  padarias,
laticínios, hortifrutigranjeiros e quitandas, podem funcionar cumprindo as medidas protetivas
permanentes,  realizando controle  de acesso dos  clientes a  fim de limitar  a  circulação de
público estabelecida.

Parágrafo único. Os estabelecimentos devem 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), balcões, prateleiras, mesas, bancadas, vidros em geral, máquinas de
cartão, telefone e similares.

 Art. 13. Farmácias, drogarias, comércio de produtos de interesse à saúde, veterinários
e agropecuários, serviços assistenciais de saúde e de assistência veterinária podem funcionar
cumprindo  as  medidas  protetivas  permanentes,  respeitando  a  circulação  de  público
estabelecida.
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Art. 14.  Academias de ginástica, centros de treinamento e condicionamento físico
podem funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes, limitação de clientes em ¼,
ou seja, 25% da capacidade, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os
alunos e realização de atividades somente mediante agendamento.

Parágrafo  único. Ficam  vedadas  as  atividades  físicas  de  grupo  e  de  esportes  de
contato.

Art.  15.  Estabelecimentos  bancários,  cooperativas  de  créditos,  agência  lotérica  e
similares deverão disponibilizar pessoal, com EPI (equipamento de proteção individual), para
atendimento nos caixas eletrônicos, bem como ampliar o horário de atendimento ao público. 

Art.  16.  Demais  estabelecimentos  comerciais  e  de  prestação  de  serviços  podem
funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes de segunda a sexta-feira em horário
normal, e no sábado até as 14 horas. Após este horário e no domingo, somente delivery. 

Art. 17. As empresas de transporte público que circulam no município, com transporte
municipal, intermunicipal e interestadual deverão disponibilizar um monitor para higienização
das  mãos  dos  passageiros,  no  momento  do  embarque,  bem  como  o  controle  do  uso
obrigatório de máscara e a garantia de que não haverá passageiros viajando em pé, dentro
dos veículos. 

Parágrafo único. As empresas devem ampliar a frota e horários de funcionamento de
de transporte público.

 Art.  18.  É  de  responsabilidade  dos  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de
prestação de serviços, controlar o acesso às dependências dos ambientes de uso coletivo,
visando atender ao distanciamento social de 1,5 metro, inclusive nas filas de acesso.

Parágrafo  único. Os  estabelecimentos  devem fixar  em locais  de  fácil  visualização,
informativo com a capacidade máxima de ocupação. 

Art.  19.  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.  20.  A  fiscalização  quanto  ao  cumprimento  do  disposto  neste  Decreto,  com
competência para proceder o exercício de Poder de Polícia Administrativa,  no tocante ao
lançamento, controle e fiscalização de competência do Município nas medidas de prevenção,
enfrentamento e contingenciamento do novo Coronavírus (COVID-19), em matéria de higiene
pública, ordem, costumes locais e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais
e prestadores de serviços ficará a cargo do:

I - Auditor Fiscal;
II -Chefe do Setor de Fiscalização de Renda;
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III -Chefe do Setor de Fiscalização da Dívida Ativa;
IV -Chefe do Setor de Fiscalização de Obras;
V - Chefe do Setor de Fiscalização de Posturas;
VI – Chefe do Setor de Cadastro Fiscal; 
VII - Fiscal de Obras e Posturas;
VIII - Fiscal de Saúde Pública.
IX – Agentes da Guarda Civil Municipal

Parágrafo único.  Em decorrência de ações fiscalizatórias de que trata este Decreto,
ficam autorizados os agentes citados no caput a aplicarem as sanções previstas nos Decretos
que regulamentam as medidas de prevenção, enfrentamento e contingenciamento do novo
coronavírus  (COVID-19),  bem  como,  delegarem  poder  de  ação  fiscalizatória  a  servidores
públicos  que  os  acompanharem  nas  ações  de  fiscalização,  até  a  decretação  do  fim  da
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Art.  21.  O  chefe  do  executivo  indicará,  através  de  portaria,  servidor  que  ficará
responsável por coordenar as ações relacionadas ao cumprimento deste e de outros decretos
que versem sobre o enfrentamento à pandemia,  ficando o nomeado autorizado a adotar
quaisquer  medidas  para  dar  efetividade  às  disposições  estabelecidas,  incumbindo-lhe
designar  as  ações  a  serem  realizadas  pela  equipe  de  fiscalização,  pelos  guardas  civis
municipais  e  por  demais  servidores  que  venham  a  ser  solicitados  para  auxiliar  nos  atos
fiscalizatórios.

Art.  22.  Além  das  medidas  adotadas  através  deste  decreto,  ficam  mantidas  as
medidas de prevenção, enfrentamento e contingenciamento do novo Coronavírus (COVID-19)
previstas no Decreto n° 1937, de 23 de fevereiro de 2021.

Art. 23.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos no período de 22 a 29 de março de 2021. 

Gabinete de Prefeito do Município de Areal/RJ, 19 de março de 2021.

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO
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