DECRETO Nº 2547/2020
ATUALIZA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO
DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS,
NAS
SITUAÇÕES
QUE
MENCIONA. ESTABELECENDO NORMAS DE
RESTRIÇÃO PROVISÓRIA DO COMÉRCIO NO
MUNICÍPIO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 2518/2020, 2525/2020 e 2539/2020;
D E C R E T A:
Art. 1° Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos espaços públicos, vias, logradouros,
praias, lagoas e rios, bem como em frente ou ao redor de bares, lanchonetes, restaurantes,
depósitos de bebidas e similares.
Art. 2º Os estabelecimentos indicados no art. 33 do Decreto nº 2525/2020 que comercializam
alimentos, poderão, no que couber, manter suas atividades de atendimento ao público pela
internet, telefone, on line, serviço de delivery, drive trhu ou retirada no balcão.
§ 1º. O estabelecimento que comercializa alimentos deverá entregar os produtos em embalagem
fechada ou lacrada, sendo vedado o consumo no local.
Art. 4º As medidas previstas neste Decreto podem ser ampliadas, complementadas ou revogadas
de acordo com o avanço da pandemia.
Art. 5º 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. 6º O Gabinete de Enfrentamento à COVID-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. 7º Este decreto vigorará pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado ou revogado
a qualquer tempo, diante do avanço da pandemia no Município.
Art. 8º A presente flexibilização da abertura gradual do comércio, não interfere no regime de
quarentena em vigor no município, devendo os cidadãos permanecerem em suas residências,
devendo somente sair, para realizar tarefas ou funções de extrema e imediata necessidade.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2020.
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