
DECRETO Nº 2491/2020 (*)

ATUALIZA AS  MEDIDAS  DE  ENFRENTAMENTO  DA 
PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
NA  ZONA  ESPECIAL  DE  NEGÓCIOS  (ZEN)  E  NO 
ÂMBITO  DA  FUNDAÇÃO  RIO  DAS  OSTRAS  DE 
CULTURA - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE 
MÚSICA DANÇA E  TEATRO,  NAS  SITUAÇÕES  QUE 
MENCIONA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor;

CONSIDERANDO  a  declaração  pública  de  pandemia  em relação  ao  novo  Corona  vírus  pela 
Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, assim como a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para 
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente 
do novo Corona vírus, bem como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional - ESPIN veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO que as autoridades públicas médicas e sanitárias já declararam a existência de 
transmissão comunitária em Unidades da Federação, em que não se consegue identificar a trajetória 
de infecção pelo novo Corona vírus; 

CONSIDERANDO  a  aprovação  pela  Câmara  dos  Deputados  da  Mensagem  Presidencial  nº 
93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil; 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 2474/2020, nº 2475/2020,                         nº 
2478/2020,  nº 2479/2020, n° 2481/2020  nº 2487/2020 e nº 2489/2020.

D E C R E T A:

Art. 1°. Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos empresariais localizados na Zona 
Especial de Negócios (ZEN).

Art. 2º. As empresas instaladas na Zona Especial de Negócios (ZEN) deverão adotar os cuidados:

I – Redução da circulação de pessoas dentro das unidades, com a implementação do home office 
para preservar a saúde das equipes de campo;

II  –  Afastamento  dos  colaboradores  incluídos  nos  grupos  de  risco,  conforme  orientações  da 
Organização Mundial da Saúde - OMS;

III - Medição de temperatura antes do início da jornada de trabalho;

IV – Disponibilização de EPI’S de prevenção aos colaboradores;



V – Proibição de visitas externas às dependências das empresas para evitar a exposição ao vírus e 
contaminação dos colaboradores;

VI  –  Disponibilização  de  álcool  em  gel  nas  dependências  das  empresas  para  colaboradores 
higienizarem as mãos;

VII – Orientação para que os colaboradores não se cumprimentem com apertos de mãos e abraços, 
obedecendo a distância de um metro (1,00) entre um e outro, quando estiverem conversando, nos 
refeitórios e ônibus/veículos de transporte de pessoal;

VIII – Fornecimento de álcool em gel para todos no transporte de pessoal (próprio e terceirizado);

IX – Reforço das informações de prevenção nos DDS, envolvendo os colaboradores;

X – Orientação para que nos veículos de transporte de pessoal, mantenham-se as janelas abertas;

XI – Reforço na higienização de banheiros, vestiários e salas dos escritórios;

XII – Limitação de acesso aos vestiários das empresas, para evitar aglomeração de colaboradores.

Art. 3°. Ficam ampliados pelo período de 15 dias, a partir do dia 30/03/2020, o fechamento da 
instituição ONDA- CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DE MÚSICA DANÇA E TEATRO, 
mantida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, para atendimento ao público e a suspensão das 
atividades escolares regulares. 

Parágrafo único. O calendário escolar será reeditado, posteriormente, após consulta à Procuradoria 
Geral  do Município,  ao Setor  Jurídico da Fundação Rio das  Ostras  de Cultura,  à  Comunidade 
Escolar,  aos  profissionais  das  equipes  Docente,  Pedagógica  e  Administrativa  do  Centro  de 
Formação Artística de Música, Dança e Teatro, aos órgãos colegiados que compõem o Sistema 
Municipal de Cultura, bem como a outros órgãos reguladores/fiscalizadores, a fim de oficializar e 
tornar público as devidas alterações.

Art. 4º  Ficam suspensas no período de 30/03/2020 a 13/04/2020, qualquer atividade presencial, 
com grupo de crianças,  adolescentes,  jovens,  adultos e idosos no âmbito da Fundação Rio das 
Ostras de Cultura.

Art. 5º  Durante esse período, os professores dos Cursos Básicos e Técnicos, lotados no Centro de 
Formação  Artística  de  Música,  Dança  e  Teatro  ficarão  em  regime  home  office,  atuando  em 
atividades pedagógicas, tais como: planejamento, produção de material didático, estudo, pesquisa e 
interação/colaboração online (plataformas, sites, entre outras ferramentas digitais).

§ 1º  O regime home office, direcionado aos professores, será acompanhado e gerenciado pelos 
Diretores do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, sob orientação da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura.

§  2º   O  regime  home  office,  adotado,  emergencialmente,  no  âmbito  do  Centro  de  Formação 
Artística  de  Música,  Dança  e  Teatro,  será  disciplinado  através  de  normativa  específica,  a  ser 
publicada posteriormente.



Art. 6º  A Diretora Geral, a Diretora Adjunta, os Diretores Artísticos, a Supervisora de Ensino e 01 
(um) Agente Administrativo, lotados no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, 
ficarão  em regime  home  office,  permanecendo  à  disposição  para  acompanhar  e  responder  por 
qualquer demanda necessária, advinda da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Art. 7º  A Fundação Rio das Ostras de Cultura adotará todas as medidas legais pertinentes, para 
garantir o cumprimento das atividades letivas, resguardando o direito ao ensino de qualidade.

Art.  8º   Serão  adotadas  estratégias  pedagógicas  diversificadas,  objetivando  a  garantia  da 
continuidade do processo de aprendizagem dos alunos. 

Art. 9º  O Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, poderá ofertar como estratégias 
pedagógicas, a aplicação de atividades complementares online, sábados letivos, ampliação da carga 
horária diária e/ou semanal do aluno e plano de estudo.

Parágrafo  único.   O  plano  de  estudo  poderá  contemplar  atividades  em  apostilas,  atividades 
remotas, vídeos aulas, atividades de verificação da aprendizagem, atividades culturais e artísticas, 
pesquisa, dentre outras.

Art. 10  As medidas previstas neste Decreto podem ser ampliadas, complementadas ou revogadas, 
de acordo com o avanço da pandemia.

Art. 11  Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto, com o 
objetivo de atender ao interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, ficam autorizados os 
órgãos  competentes  a  adotarem  todas  as  medidas  administrativas  e  judiciais  cabíveis,  estando 
sujeitos os infratores às cominações previstas no artigo 10, VII da Lei Federal nº 6.437/1977 e 
artigo 268 do Código Penal. 

Art. 12 O encerramento da aplicação destas medidas, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, fica 
condicionado à avaliação de risco realizada pelo Gabinete de Enfrentamento à COVID-19.

Art. 13  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 30 de março de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

(*) Republicado por incorreção - Publicado no Jornal Oficial do Município de Rio das Ostras
(2ª Edição - Edição Nº 1152 - 27 de março de 2020 e na Edição Nº 1153 - 30 de março de 2020)


