
DECRETO Nº 2643/2020

ATUALIZA AS MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONOMICAS NO MUNICÍPIO DE RIO 

DAS OSTRAS, DE ACORDO COM O 

PLANO DE ENFRENTAMENTO E DE 

REDUÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado 

do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO as ações definidas com embasamento técnico no 

Aditamento ao Plano de Reabertura das Atividades Econômicas do Município 

de Rio das Ostras; 

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilização das atividades 

econômicas, com observação e em equilíbrio com os indicadores sanitários e 

de saúde, como relevantes ao bem-estar da população riostrense e o 

correspondente reflexo no sucesso das medidas de enfrentamento ao 

COVID-19; 

CONSIDERANDO a reconhecida competência concorrente de Estados e 

Municípios no âmbito da saúde, especialmente nas medidas de 

enfrentamento da Covid-19, reconhecida por unanimidade pelo Plenário do 

STF na ADI 6341;

CONSIDERANDO o dever de informação e transparência, de modo a 

conceder tranquilidade aos administrados e segurança jurídica; 
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D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizado o retorno do funcionamento dos ambulantes e 

comércio em geral ao horário que  das 09 h às 19h, desde que 

atendidas as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 

com o cumprimento obrigatório das medidas de prevenção e 

segurança estabelecidas nos protocolos de segurança para 

enfretamento da Covid-19, anteriormente publicadas. 

Parágrafo único.  Aos shoppings, galerias e afins também fica 

autorizado o retorno do funcionamento ao horário normal do 

seguimento, desde que obedecidas as medidas de segurança e 

protocolos de combate ao coronavirus.

Art. 2º -         Mantidas as disposições não alteradas pelo presente Decreto e 

revogadas as  em contrário.

Art. 3º        Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

Prefeito do Município de Rio das Ostras

2


