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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 
GABINETE DO PREFEITO 

INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Contingência do Município de Rio das Ostras 

no enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), trazendo as diversas ações e 

medidas adotadas frente a este grande desafio para a administração pública, por se 

tratar de uma pandemia, exigindo novas estratégias, estrutura de trabalho, 

ordenamento dos serviços públicos e decisões rápidas, em todas as esferas de 

governo, por ter como razão maior à vida dos cidadãos. 

No entanto, os efeitos da chegada do vírus ao território brasileiro não se resumem a 

hospitais lotados, ao isolamento social, as medidas que necessitam ser tomadas e 

recursos materiais. Elas vão desde o comércio local à entrada de voos no espaço 

aéreo, causando um ambiente de instabilidade e tensão entre a população - nos 

mais remotos Municípios - e os representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário 

dos governos federal e estadual e municipal, exigindo uma mudança de postura e a 

quebra de barreiras para frear o aumento da contaminação, a fim de tentar minimizar 

o número de casos fatais e reduzir o tempo de confinamento, conforme

recomendação das autoridades nacionais e internacionais de saúde. 

Diante dessa Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial 

da saúde na data de 30 de janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada 

pelo agente novo coronavírus (2019-nCoV), conforme casos detectados na China, a 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, elabora o seu plano de contingência tendo 

como base as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e 

demais normativas e deliberações apresentadas pelos órgãos competentes, com o 

objetivo de adotar medidas e estratégias de trabalho integradas com as várias áreas 

do conhecimento e das políticas públicas, para o enfrentamento e controle do vírus 

no âmbito municipal. 
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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 
SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Art. 6° - De forma excepcional, não será exigido o comparecimento físico para pericia 
médica daqueles que forem diagnosticados como caso suspeito ou confirmado e 
receberem atestado médico externo. 
§ 1° Nas hipóteses do caput deste artigo, o servidor, colaborador, estagiário do Município 
deverá entrar em contato telefônico com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUBGEP) 
e enviar a cópia digital do atestado para e-mail a ser divulgado internamente. 
§ 2° Os atestados serão homologados administrativamente.
§ 3° o servidor, colaborador ou estagiário do Município que não apresentarem sintomas
ao término do período de afastamento deverão retomar às suas atividades normalmente,
devendo procurar nova avaliação médica apenas se os sintomas persistiram.

Art. 7º - Fica autorizada a adoção de expediente de trabalho remoto (home office), cujos 
critérios serão firmados entre o servidor e à Chefia do Órgão ou unidade de lotação.
§1ª 

o roodelo de trabalho previsto no caput, no caso de portador de doença crônica, será
obrigatório, mas dependera de comprovação da condição crônica por meio de relatório médico. 
§2° o modelo de trabalho previsto no caput será preferencial a servidores de faixa etária
a partir de 60 (anos), a outros integrantes de grupos de risco e às servidoras gestantes.

An. 8" - Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as 
empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios 
necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e 
quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas 
respiratórios, estando as empresas passiveis de responsabilização contratual em caso 
de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública. 

Art. 9º. -A Secretaria Municipal de Administração providenciará o aumento da frequência 
de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além de providenciar a 
disponibilização de álcool gel 70% nas áreas de circulação e no acesso a salas de 
reuniões e gabinetes. 

Art. 1 Oª. - A Secretaria Muniapal de Saúde (SEMUSA) deverá organizar campanhas de 
consaentJzação dos riscos e das medidas de higiene necessárias para evitar o contágio 
pelo COVID-19. 

Art. 11. -A Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação (ASCOMTI/ 
TI) deverá auxiliar as demais unidades do Município quanto à adoção de videoconferência 
para a realização de reuniões e audiências. 

Art. 12. - Ficam suspensos o atendimento e a prática de atos que envolvam a presença 
de público externo nos órgãos de execução e administrativos do Município, pelo prazo de 
15 (Quinze) dias, ressalvados os casos urgentes e de relevante interesse público, que 
deverão ser preferencialmente tratados por meio eletrônico ou por telefone. 
§ 1 º. o previsto no caput não se aplicará às atividades da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUSA), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMBES), Secretaria Municipal
de Segurança Pública (SESEP) e outros serviços públicos essenciais, observados os
protocolos sanitários.

Art. 13. - Observado o disposto no art. 12, fica temporariamente suspensa a entrada de 
público externo nas dependências da Órgãos Municipais. 

Art. 14. - Aos Gestores Municipais das respectivas pastas fica autorizada a adoção de 
outras providências administrativas necessárias para evitar a propagação interna do 
vírus COVI0-19, devendo tais medidas serem submetidas ao conhecimento do Prefeito. 

An. 15. - As medidas preVJstas neste Decreto podem ser ampliadas, complementadas 
ou revogadas de acordo com o avanço da pandemia. 

An. 16. - Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente 
Decreto, ficam autorizados, desde já, aos órgãos competentes, com o objetivo de 
atender ao interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeitos os infratores às cominações 
previstas no art. 10, VII da Lei Federal nª 6.437/1977 e art. 268 do Código Penal.
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Art. 17. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo 
coronavírus fica condicionada à avaliação de risco realizada pelo Gabinete de 
Enfrentamento à COVID-19. 

Art. 18. - O Gabinete de Enfrentamento à COVI0-19 manterá dados públicos e atualizados 
sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de 
emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. 

Art. 19. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
perdurar o estado de emergência ocasionado pelo Coronavírus. 

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2020. 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA 
Prefeito do Município de Rio das Ostras 

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 
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An. 2º. Os Secretários Municipais encaminharão à Subsecretaria Municipal de Gestão de 
Pessoas (SUBGEP), até o dia 25 de março de 2020, a relação dos seMdores que 
passarão ao gozo de fénas compulsónas a partir do dia 1º de abnl de 2020. 
Parágrafo primeiro. As férias poderão ser revogadas a qualquer tempo, a critério da 
Administração Pública, de acordo com a necessidade do serviço. 
Parágrafo segundo. Os servidores com idade igual ou supenor a 60 (sessenta) anos, que 
sejam portadores de doenças autoimunes, oncológicas ou respiratórias crônicas, deverão 
entrar em gozo de férias compulsórias vencidas, ou a vencer em forma de achantamento. 

Art. 3º. Fica suspenso pelo prazo de 15 (CJJinze) dias o funcooamerio de rotéis, pousadas, 
albergues e similares. 
Parágrafo primeiro. Os estabelecimentos referenciados no caput deste artigo deverão 
providenoar a saída dos hóspedes e o esvaziamento das unidades de acomodação até 
o térrmno do horário limite para o ·check out", a contar da data de publicação do decreto.

Art. 4º. As medidas previstas neste Decreto podem ser ampliadas, complementadas ou 
revogadas de acordo com o avanço da pandemia. 

An. 5º. Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente 
Decreto. ficam autorizados, desde já, aos órgãos competentes. com o objetivo de 
atender ao interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas 
adminis rativas e judiciais cabíveis, estando sujeitos os infratores às cominações 
previstas no art. 10, VII da Lei Federal nº 6.437/1977 e art. 268 do Código Penal. 

An. 6º. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo 
Coronavirus fica condicionada à avaliação de risco realizada pelo Gabinete de 
Enfrentameoto à COVID-19. 

Art. 7º. O Gabinete de Entrentamento à COVID-19 manterá dados públicos e atualizados 
sobre os casos confirmados. suspeitos e em invesügação, relativos à situação de 
emergência púbtica sanitána, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. 
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito. 23 de março de 2020. 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA 
Prefeito do Município de Rio das Ostras 

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Rua Araruama, nº 86 - Centro 
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Anexo VIII - Decreto Nº 2487 /2020 de 25 de março de 2020 

DECRETO tr2487/2020 

ATUALIZA f'-S ED IDAS DE E�FRENTAMENTO �A PROPAGAÇÃO DE.CORRENTE DO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-10) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, NAS SITUAÇOES QUE MENCIONA. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legr.stação em v,gor; 

CONSIDERANDO a declaração pública de p.1ndemia em relação ao novo Carona.vírus pe Organização 
Mundial da Saúde-OMS, de 11 de nurço de 2020. a.ssun ocmo a Decl.3raçio de Emergênci.J em Saúde Púb1ic.3 
de lmportincia lntemacion d.1 c».-tS. de 30 de J e.rode 2020; 
CONSl>ERANDO a Le, nº 13.Q7Q. de 6 de fevereiro de 2020. que dispÕe sobre medidas para enfrentamento 
da situação de emergência em saúde púbica de mpo,tância rnemacional deoorrentedo navoCoronavírus, bem 
ocmo a Ded.lração de Emergência em Saúde Públie.1 de '"1>ortâncaa N.x:looal-ESPIN \leic:uada peb Portaria 
nº 188/G S. em 4 de fevereiro de 2020; 
CONSl>ERANOO que as autoridades públicas médicas e sarvtánas j.i declararam a E!X!Stêncaa de transmissão 
oom.dm:temlridadesdaFedefaç5o,emque nãose�idenfic.1ra�deirácç3opeloncM>Corcruwus; 
CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial n• 9312020. que 
reconheoetl o estado de calamidade pÜ> no Brasil; 
CONSl>ERANDO que o grupo de risco ra iníecç:50 pelo novo Coronavírus- Covld-19 00tl1)R!ende Idosos, 
gestantes e pessoas com doenças crõnie.1s. imunossupressoras. respirató s e  outras com mori>idades 
preelOsle'ntes que possam condum a um agrava.menta do estado geral de saúde a partir do contágio. com 
esp,ecW enção p di �s. tubet'culose. doenças ren.llS, HIV e coinfeoçóes; 

D E C R E TA: 

Art. 1•. FIC.lsuspensopetopramde 15(qu1nz.e)dias ofunc:10Nmentode restaurames. bares,IMC:honetes, lops 
e gei dentro e fora de shoppmg, lojas de matenal de construção. agências de tunsmo. escolas. cursos e 
outras instituições de ensino. imobiliánas, aC.ldemias. salões de beleza. barbeanas. salÕes de manicure. 
petshops e casas de ração. hotéis. pousadas e seMços rbnb. casas de festas. casas noturnas. clínie.1s e 
consultÓoo médicos. 
Parágrafo único. Os estabelecmentos indie.1dos no caput do presente artigo pod«.io. no que couber, manter 
suas atividades de tendimento ao púbhco pela internet, tele tone. on bne. 5efVIÇO de delivery ou S1mlares. 

Art. 2". Fic.3 auDlZ.ldo of\.naonarnenb de clinicas e ex>nstA:íno médicos para tratamemode cardiologl.1. onook:oa.· psiqw1ra e psicok>g e dos paaen es q� tenh.lm nsco de desoompensação ou detenoração díiica. 
asS1m como os atencfMnentos nos seteies de imunização e o acesso às recertas da p-escrição de uso contínuo 

Art. 30. Feca a1Jl:lf1Zadoofunc:ion.lmem:>decanónos. banoos, loténcas. ofianas mec.il"IICaS, ofianasdeoonsero 
(gebde fogão. bomba <f agua e sm1aresi borracharias. SefVIÇOSde lava a µto de veícuos. OOITI!tOS, funemnas. 
sernços de telefo e in emet (reparos e seMÇO remollO). postos de combustíveis. hor1Jfrutis. mini honifrÚtls. 
disrix.ndora de gás de OOZJrila. oomérao de • nwneral, supermercados. nwtmereados. meroeanas. padarus. 
peaanas. açougues. veterinária. laboratórios. farmiaas e SE!fVl90S de saúde. inclundoos de saÚde a 
§ 1 º 0 estabeleamentodeverá limnaro número de clientes no seu tntenoroom 11tu110 de evitar aglomerações. 
em número proporcionaJ ás suas dimensões. rnedian a organização de filas 1111emas e externas com cistância 
m • ma de .5 m (um metro e meio} entre os cbentes e bmrtação da mesma distância enn pessoas no i enor 
do estabe.Jecimen1o, mediante marcações no chão. 
§ 2" O esbbeleamena, oomet'Cial deverá dimens,onaro de� de produtos por oonsurndor. de modo 
a garamro atet lldi, ento oolrame � � d 1Çio, evitando a <lCllT1)l"(l oessivadesneoess.ina e" des1b-steow, ente. 

Art.4•. F U1011Z3do ofuncronamento de abVld des de construção civil e sunl es, desde que roo h J,J 
� de pessoas. e respetbda a distância mí ima de 1.5 m (um metro e me4o) entre os trabal dores. 

Art. 5'. As medidas previsus neste Deaeto podem ser ampliadas. C00'1)lementildas ou revogadas de acordo 
com o av nçoda pandemia. 
Parágrafo único. O Poder Público poder.i intervir mediante atuação da Guarda CIVIi Munia e equipes do 
PROEIS durante o horário de fui'ICIOll.lmento do comél"CIO p fins de garantir a ordem pública , segurança e 
o oumpimento do p,esente Decreto. 
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Art. �- Em caso de recusa do cumpnmenr:> das deteminaçôes oon das no presente Decreto, atJi'.>nZados, 
desde •• aos óivãos competentes, cx:,m o objetivo de atender ao interesse público e evitar o pengo e nsco 
câelNo, adotar todas as medidas acmnistra · as e JUdiaais ca.bívets. estando sujeir:>s os a1eresàs 00l'1'Wl3ÇÕes 
previstas no art. 1 O. VII da L Federal nº 6.437 /1 on e art. 268 do Código Penal 

Art. 7°. O encerramento da ção das medidas para enfrentamento da emergênaa de saúde pública de 
cional em deoorrência da infecção humana pelo Coronavírus fica oondlaonada à av. ação 
pelo G inete de Enfrentamento à COVID-1 O 

Art.. 8". O Gabinete de Enfrentamento à COVI0-1Q manterá dados públicos e tual1L1dos sob<e os c.1505 
oo mudos, suspeitos e em investigação, rebtlvos à slttJ3Ç,io de emergência púbica san • . resgua.,dando 
o reito ao 5lgdo das informações pessoa s. 

Art. 9". Este Deaeto entra em vigor na d 

Ga doPre • 5de rvode2020. 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA 
Prefeito do urnc'J)IO de Rio das Ostras 

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 
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Anexo IX - Decreto Nº 2488/2020 de 27 de março de 2020 

DECRETO W 2"812020 

ATUALIZA f'-S EDIDAS DE EJ>:IFRENTAMENTO �A PROPAGAÇÃO DE.CORRENTE DO NOVO 
CORO AVI US (COVID-10) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, NAS SITUAÇOES QUE MENCIONA 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. no uso das atnbu1ções que lhe são oonfendas pela 
leg si ção em 'Vigor: 

CONSIDERANDO o Decreto Munici n• 2487/2020 

D EC R ET A; 

Att..1•. Fic.3 aumnzadoofln:IOnamentode lopsde nuterialsde oons1nJÇáo. madeireiras. imobiliárias. petshops 
e casas de raç;io. dewfldoporUnto. íumvo rúnerode dier4es no seu in1enoroom in11.rt>deevitar ag�. 
em n • mero proporaorul .is suas dimensões. cabendo-lhH zelar pela Ofg.JnlLlçáo de filas com d1stân 
mÍnlTl.l de 1.5 m (um metro e met0) e cada cliente. preferena mente com marcação e sinaliz.açio padrão 
no chão destes estabeleoment>s. 

Art. 2". As medidas pre-.risbs neste Decreto podem S& ampliildas. 00n1>lementadas ou revogildas de acordo 
oomo.1 .inçocbPYlcfõ!ffll3 

Art. 3" . O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergêna.1 de saúde púbhC.J de 
ll'll)Oftlnci.1 cionaJ em decorrênci.3 da infecç..io humana pelo Coroll.3Virus fica oondlaonada à ilçio 
de nsco re izada pelo Gabinete de Enfrentame à COVID-1 g 

Art. 4º. O Gabcn,e e de Enfrentamento .i COVID-1 g manterá dados públicos e atualizados sobre os C.Jsos 
confirmados.. suspeitos e em mvestigaçâo. rel.mvos à srtuaç.io de emergênaa pública santtána. resgwro do 
o d· rei ao sigio das informações pess0.31s. 

Att.. 5° . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefe . 27 de mMÇOde 2020. 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA 
Prefeito do Mun1cípt0 de Rio da.s Ostras 

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Rua Araruama, nº 86 - Centro 

Rio das Ostras - RJ - CEP: 28893-066 - www.riodasostras.rj.gov.br 
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Anexo X - Decreto Nº 2489/2020 de 27 de março de 2020 

DECRETO ... 2489/2020 

ATUALIZA AS EDIDAS DE ENFRENTA ENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO 
CORO �ÍRUS (COVID- 19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NAS SITUAÇÕES QUE MENCIONA. 

O PREFEITO 00 MUNICÍ"IO DE RIO DAS OSTRAS. no uso d.ls atnbu,ções que lhe são oonfendas pela 
leg1sl Ç30 em -v1gor: 

CONSIDERANDO a declaração pública de pandem em relação ao novo Coronavirus pela Organização 
lluncf d.l Saúde-OMS, de 11 de m.vço de 2020 • .1SSll1l como a Declaração de Emergênaa em Saúde Públic3 

de lmporunCl.l I m3Cion da OMS. de 30 de µneuo de 2020: 
CONSIDERANDO a Lei rf' 13.979, de 6 de fevereuo de 2020. que dispÕe sobre medidas para enfrentamento 
d.l sruação deemergêncía em saúde pública de•� lfltemaaonaldeoom:1rtedo novo Coronavíus, bem 
como Oeaaraç.iode Emef'gênaa emSaÚde Púbica de lmportâncu Naaonal- ESPI vetCUlada pela Porwia 
nº 188/G • em 4 de feveretro de 2020; 
CONSIDERANDO que� aulcodades públicas médicas e sarvtirus ji dedarar-am a e>aslênaa de transmssão 
OClrTUl'ÔUeml.hd.ldesd.lF�em(JJenãose�lderCic.1f"atraJelÕri3deneoçâopebntM>Con:nwírus; 
CONSIDERANDO a aprovação pela Cânura dos Deputados da Mensagem PreSldenaal n• 93/2020. que 
reconheceu o estado de calamidade púbica no Brasil 
CONSIDERANDO a Medida Pl'OYISÓru rf' 027/2020; 
CONSIDERANDO o Dea-Eto Estadual n° 46073/2020; 

D E C R ETA: 

Art. 1 •. Fica prorrogado por 30 (tnnta} dias a suspensão da marcaç.io de frequência nos aparelhos de ponto 
�trico previst.1 no Artigo 20 do Deueto uniapal rf' 24 75/2020. 

Art. �-Fica prorrogado pelo prazo de 30(tmta)dl.1S o regime de escalonamento de trabalho previsto no artigo 
30 do Decreto 247 5'2020. 

M. 3°. F.ca prorrogado por 30 (tnnta) dias a sospens.io de obngatonedade da homologay.io dos atestados 
mécioos. bem COJTO de soa apresenbÇ30 em meio fisl00 conforme art. 50 do Deoertc Mumcipal 24 75/2020. 

Art. 4°. Fica prorrogado por 30 (tnnta dtas) a suspens.io de ingresso de grupos de excurs.io no âmbito do 
unicíp10 de Rio d.ls Ostras conforme art. 12 do Deoerto Muniapal 2475/2020. 

Art !i'i.Ficaprcnogadopor� (trirudias)o prazo de suspeosio pn!YISb noar1ge>Sodo Oeaeto M.miap.112475/2020. 

M. 6". Fica prorrogado por 30 (tnnta dias) o prazo de suspensão da realizaç.io d.ls cirurg eleuvas. na fonm 
previsu no artigo 9D do De<reto Municipal nº 24 7512020 

Art. 7". Fica prorrogado por 30 (Tnnu dias) suspensão prevista no art,go6"do Decreto Ml.OCllp3I rf' 2475/2020. 

Art. S-. As medidas píeYlsbs neste Decreto podem ser aJT1)Üadas, �!ementadas ou revogadas de acordo 
com o avanço d.l panden-1.1. 

Art. 98. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergenaa de saúde publica de 
in,poc1.incia temacional em decorrência da • o humana pelo Coronavírus fica oondiaonada à a liaçâo 
de nsoo re da pek> Gabinete de Enfrentamento à COVID-19 

Art. 10. O Gabinete de Enfrentamento à COVID-19 manter à dados públtcos e awahzados sobre os casos 
co !irmados., suspeitos e em mvestigaçio, relativos à situação de emergênaa púb san • • resguardando 
o direito ao sigdo das informa9Ões pessoais. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Gablnetedo Pre • 27demal'9()de 2020. 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

Prefeito do MurucÍplo de Rio d.ls Ostras 

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 
Rua Araruama, nº 86 - Centro 

Rio das Ostras - RJ - CEP: 28893-066 - www.riodasostras.rj.gov.br 
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Art. 9" Em caso de n!CUS3 do a.inl)rimento das determinações conlldas no presente Decreto. com o oo,eü110 de 
atender ao mteA!sse púbhoo e evitar o perigo e risco coletivo. ficam autorizados os órgãos CO"l)etentes a 
adotarem todas as medidas adrnnistrativas e j.ldiClills cabivets, estando su,ertos os 111fratores às cominaçéiês 
previstas noarllgo 10. Vll da lei Federal n° 6.437/1QTT e artigo268 doCÓdtgO Penal 

Art. 1 O. O enoem1mento da aphcação destas medidas para enfrentamenlo da emergência de saÚde pÚbllca de 
lfr4X)rt.ináa emaàonal emdeo:>rrênc:u da infecç:io humana pelo Coronavírus fica ooodiaonada à av ação 
de risco realizada pelo Gabinete de Enfrentamento à COVID-1 g_ 

Art. 11 Este Decreto entra em VtgOr na data de sua publicação. 

R10 das Ostras, 27 de nurço de 2020. 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA 
Preferto do Murncíp,o de Rio das Ostras 

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Rua Araruama, nº 86 - Centro 

Rio das Ostras - RJ - CEP: 28893-066 - www.riodasostras.rj.gov.br 
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