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Decreto nº 026/20, de 20 de março de 2020
Declara situação de emergência em saúde pública e
dispõe acerca da implementação de novas medidas de
prevenção e enfrentamento à propagação do novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de São
João da Barra.
A Prefeita de São João da Barra, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 55 da Lei
Orgânica do Município, bem como pela Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;
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 de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO o agravamento da pandemia COVID-19
no Estado do Rio de Janeiro e a necessidade de reduzir as
possibilidades de contágio do coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana
pelo
novo
coronavírus
(2019-nCoV),
especialmente a obrigação de articulação dos gestores do
SUS como competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto nº 46.966, de 11 de março de
2020, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 46.970, de 13 de março de
2020, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as
medidas temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19); do regime de trabalho e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020, do Estado do Rio de Janeiro, que reconhece a
situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio
de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de
enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de reduzir o ﬂuxo, a
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circulação e a aglomeração de pessoas nos prédios
públicos, sem prejuízo da preservação dos serviços
públicos essenciais;
CONSIDERANDO os casos comprovados do novo
coronavírus (COVID - 19) no Estado do Rio de Janeiro,
inclusive com óbito e os casos suspeitos nos municípios da
região norte do Estado e, ainda, em especial no município
de São João da Barra.
DECRETA
Art.1º- Fica declarada Situação de Emergência em Saúde
Pública no Município de São João da Barra, em virtude do
risco iminente de propagação do novo coronavírus
(COVID-19), bem como estabelece novas medidas adotadas
para o enfrentamento da emergência de saúde pública em
decorrência da infecção humana pelo COVID-19.
Art.2º- Durante o período de emergência que perdurar este
Decreto, o horário de expediente nos órgãos da
Administração Pública Municipal será das 13h às 17h,
exclusivamente em trabalho interno, sendo o atendimento
ao público realizado através de canal alternativo que será
disponibilizado por cada secretaria.
§ 1º- Fica excetuada da previsão deste artigo os trabalhos
desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil,
Guarda Civil Municipal e Secretaria Municipal de Segurança
Pública.
§ 2º- Os servidores que se encontrarem em teletrabalho home oﬃce - deverão permanecer em suas residências
durante a jornada, ao passo que a saída ou deslocamento
para atividades não relacionadas ao trabalho serão
consideradas falta injustiﬁcada, sob as penas da lei.
Art.3º- As empresas que prestam serviços com
terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações
parceiras, deverão acompanhar diariamente seus
colaboradores, adotando providências de precauções
deﬁnidas pelas autoridades de saúde e sanitária, e o
afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou
infectados pelo coronavírus.
Art.4 º- Ficam suspensos durante o período de emergência
que perdurar este Decreto:
I- todos os campeonatos e eventos esportivos realizados
pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, bem
como os realizados por particulares;
II- a circulação de transportes alternativos tais como:
topiques, vans, taxis, transporte por aplicativo e
congêneres;
III- o funcionamento de academias, bares, lanchonetes,
restaurantes, cursos, igrejas, templos e todo e qualquer
estabelecimento comercial que resulte em aglomeração de
pessoas ou compartilhamento de objetos que possam
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disseminar a infecção, com exceção de instituições
bancárias, farmácias, postos de combustível, padarias e
supermercados e serviços de saúde, como: hospital, clínica,
laboratório e estabelecimentos semelhantes que
permanecerão com atendimento presencial, mas deverão
seguir todas as orientações da OMS, Secretaria Municipal de
Saúde e Vigilância Sanitária Municipal.
§ 1º- O funcionamento de instituições bancárias ﬁca
restringida a 30% (trinta por cento) da sua lotação, além da
intensiﬁcação dos protocolos de higienização de caixas
eletrônicos, terminais de atendimentos e portas eletrônicas
e demais medidas que se ﬁzerem necessárias, evitando-se
aglomerações,
bem
como
orientem
os
consumidores/clientes a manterem distância mínima de 2
(dois) metros nos corredores e ﬁlas, inclusive externas;
§ 2º- Os estabelecimentos comerciais preconizados no
inciso III poderão realizar o serviço de delivery ou de
retirada para consumo extermo.
Art. 5º- Com o objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no combate da
propagação do coronavírus, (COVID-19), determino as
seguintes restrições:
I- o funcionamento com capacidade de lotação restringida a
30% (trinta por cento) da sua lotação dos hotéis, pousadas
e demais tipos de hospedarias;
II- fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos similares no interior de hotéis, pousadas
e aﬁns, ﬁcando restrito apenas aos hóspedes;
III- frequentar praia, lagoa, rio e clubes com piscina, a ﬁm de
evitar aglomerações;
Art. 6º- Determina-se que os velórios tenham limitação de
acesso, com a entrada máxima de 10 (dez) pessoas por vez
nas salas onde ocorrem e que se evite aglomerações
superiores a 20 (pessoas) nos ambientes comuns destes
locais.
Art.7º- Fica determinado à Secretaria Municipal de
Educação que:
I- capacite os professores para atuarem como orientadores
dos alunos quanto aos cuidados a serem adotados visando
à prevenção da doença;
II- realize orientação aos responsáveis e alunos;
III- busque alternativas para o fornecimento de alimentação
aos estudantes;
IV- oriente as escolas da rede privada de ensino para que
adotem o mesmo procedimento estabelecido no item
anterior.
Art. 8º- Fica determinado que o transporte coletivo
municipal atue com lotação restringida a 30% (trinta por
cento), além da intensiﬁcação dos protocolos de
higienização e somente com usuários sentados, bem como
a garantia de fornecimento de álcool gel 70%.
Parágrafo único- Durante a vigência deste Decreto, bem
como dos Decretos 016/2020 e 018/2020, ﬁcará suspenso
o serviço de transporte de escolares, inclusive universitário.
Art. 9º- Deverão ser obrigatoriamente implementadas as
seguintes medidas de proteção da saúde dos trabalhadores
e de controle de acesso aos terminais do Complexo
Portuário do Açu:
I- Orientações diárias sobre práticas de proteção ao
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COVID-19 a todos os trabalhadores;
II- Aplicação rígida de protocolos de higienização de áreas
comuns e disponibilização de sanitizantes (álcool gel 70%)
em locais estratégicos;
III- Deslocamento preferencialmente em veículos
pequenos ou em ônibus com no máximo 30% de
capacidade, com medidas de higiene reforçadas;
IV- Refeitórios deverão operar com 30% de suas
capacidades nominais e deverão assegurar asseio de suas
instalações, além de distanciamento mínimo de 1,5 m entre
assentos;
V- Controle de temperatura de todas as pessoas nos
empreendimentos no momento da entrada e antes de
acessarem refeitórios;
VI- Os casos suspeitos deves ser imediatamente isolados e
direcionados para suporte médico com medidas imediatas
de proteção aos demais;
VII- O trabalhador não essencial à operação deve ser
colocado em regime de teletrabalho - home oﬃce;
VIII- A imediata suspensão de visitas e circulação de
pessoas não essenciais à atividade portuária;
IX- Suspensão de reuniões e aglomerações com mais de 20
participantes.
Art.9º- O estabelecimento comercial que implementar
aumento injustiﬁcado de preços de produtos relacionados
ao combate ou prevenção ao COVID-19, terá o alvará de
funcionamento cassado, nos termos do que prevê o art. 56
do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo das
demais sanções, devendo o PROCON de São João da Barra a
tomar as medidas necessárias para a ampliação da
ﬁscalização.
Art.10 - Em caso de descumprimento das medidas previstas
neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar
as eventuais práticas de infrações administrativas previstas
no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como do crime previsto no artigo 268 do Código
Penal.
Art. 11- Os casos omissos serão decididos pela Secretaria
Municipal de Saúde em conjunto com as demais secretarias
envolvidas, respeitados os limites de atribuições.
Art.12- Conforme a evolução da pandemia, a qualquer
momento, as medidas deﬁnidas no presente Ato poderão
ser alteradas, modiﬁcadas ou suspensas por ato da
Administração.
Art.13- Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São João da Barra, 20 de março de 2020.
Carla Maria Machado dos Santos
Prefeita

DOE SANGUE.
DOE VIDA.
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