
DECRETO Nº 2683/2020

ADOTA MEDIDAS, TEMPORÁRIAS E 
EMERGENCIAIS, NA VISITAÇÃO AOS 
CEMITÉRIOS NO DIA DE FINADOS, 
VISANDO A PREVENÇÃO DA COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado 
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 
atividades essenciais, em consonância com o § 8º do 
artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública;

CONSIDERANDO que de acordo com a Constituição 
Federal e o entendimento do STF, cabe às autoridades 
locais determinar as regras de convivência social, 
podendo, inclusive, ser mais restritivo quanto aos 
regulamentos que estipulem o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, públicos e privados.

D E C R E T A:

Art. 1º No dia de finados a visitação aos 

cemitérios do Município de Rio das Ostras, será permitida 

no período das 8h às 17h, devendo observar as seguintes 

medidas sanitárias:

⦁ uso de máscara facial;

⦁ higienização das mãos, na entrada e na saída, 

com uso de álcool em gel 70%;

⦁ distanciamento social entre as pessoas de, no 

mínimo, de 1,5m.

Art. 2º É obrigatório o uso de máscara cobrindo a 

boca e o nariz durante toda a permanência no cemitério e 

recomenda-se a manutenção de todas as medidas preventivas 
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já praticadas e conhecidas pela população.

Art. 3º A fiscalização das disposições deste 

Decreto será exercida pela Secretaria de Manutenção de 

Infraestrutura Urbana e Obras Públicas/SEMOP, Secretaria 

de Segurança Pública/SESEP e a Secretaria Municipal de 

Saúde/SEMUSA, que poderão trabalhar em conjunto com os 

demais órgãos de fiscalização, por meio da aplicação da 

legislação específica.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, mantidas as disposições do Decreto nº 

2511/2020.

Gabinete do Prefeito, 28 de outubro de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
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