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DECRETO Nº 2579 DE 30 DE ABRIL DE 2021. 

 

“EMENTA: “DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E 

ADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E FUCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS, PARA FINS DE PREVENÇÃO A DIFUSÃO 

DO CORONAVÍRUS – COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE PORTO 

REAL, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 14/06/2021, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no artigo 78 e seus incisos, todos da Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO, as ações internacionais, inclusive com a efetiva declaração de emergência 

por questões de saúde pública, com natureza de importância internacional, editada em 30 de janeiro 

de 2020, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO, a declaração da ocorrência de pandemia global, em virtude do 

reconhecimento pelos órgãos oficiais de Saúde internacional, em razão da ampla disseminação 

com consequente contaminação da população mundial pelo Coronavírus (SARS-COV-2), além da 

doença causada pelo COVID – 19; 

CONSIDERANDO a evolução com aumento de casos no país e as decisões proferidas pelas 

equipes técnicas do Município de Porto Real e do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de deflagrar 

um Plano de Contingência Municipal e Estadual, em razão do risco iminente de contaminação, a 

fim de manter o menor nível possível de risco de propagação das patologias já listadas, junto à 

circunscrição municipal e Estadual, 

CONSIDERANDO os preceitos Constitucionais inerentes à obrigação do Poder Público 

Municipal, em zelar pela segurança e a saúde de toda municipalidade; 

CONSIDERANDO o teor dos Decretos Municipais que tratam de medidas de prevenção e 

combate a difusão do Coronavirus – COVID-19 no âmbito do Município de Porto Real – RJ; 
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CONSIDERANDO o enquadramento da Região do Médio Paraíba, onde se localiza o Município 

de Porto Real, na FASE ROXA de controle do COVID - 19, representando altíssimo risco de 

contaminação e morte. 

CONSIDERANDO o desproporcional aumento dos casos de pacientes internados no Município 

de Porto Real devido o COVID-19, nos últimos 10 (dez) dias. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. O presente Decreto tem por objeto, a atualização das medidas de 

prevenção e controle da circulação de pessoas e exercício de atividades, junto a circunscrição 

territorial do Município de Porto Real, com vistas a prevenir e coibir a difusão do Coronavirus – 

COVID-19 (Segunda Onda), no âmbito desta municipalidade, no período de 01/05/2021 a 

14/06/2021. 

Parágrafo Único – As determinações constantes deste Decreto, tem caráter  

excepcional e natureza temporária, sendo formatadas de acordo com as informações e orientações 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e 

Secretaria Municipal de Saúde, a fim de resguardar a integridade e a saúde da coletividade no que 

se refere a prevenção e combate ao Coronavirus – COVID-19 (Segunda Onda). 

Art. 2º. Fica determinada a suspensão temporária das aulas nas escolas que 

compõe a rede pública do Município de Porto Real. 

Parágrafo Único. A suspensão objeto do caput do presente artigo, alcança ainda 

atividades culturais e de cunho social, realizadas junto aos estabelecimentos de ensino da rede 

particular e  pública municipal. 

 

Art. 3º. Com vistas a atender as necessidades de prevenção e controle da difusão 

do Coronavírus – COVID-19, junto ao Município de Porto Real, com orientação da Secretaria 

Municipal de Saúde, ficam suspensas em caráter temporário, as seguintes atividades e atos: 
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I – Qualquer forma de evento ou atividade que tenha presença de público, 

comemorações em salões de festas, casas de festas, casas de shows, boates, salões comunitários, 

espaços e auditórios ou imóveis com utilidade compatível com as narradas no presente; 

II – Qualquer forma de atividade com natureza coletiva, shows, pagodes, rodas 

de samba, eventos com característica desportiva, comícios, passeatas, cavalgadas e outros; 

III – A  visitação e utilização por parte da população de lagoas, rios ou piscinas 

de acesso público; 

IV – A utilização de espaços de recreação infantil, localizados em 

estabelecimentos comerciais, sendo estes conhecidos como espaços kids; 

V – Visitação a pacientes cujo diagnósticos seja o COVID-19, em unidades 

hospitalares da rede pública e privada no âmbito municipal; 

VI - O Consumo de bebidas alcoólicas em espaços e vias públicas públicas, 

inclusive parques e praças. 

 

Art. 4º. Ficam temporariamente suspensos os prazos vinculados aos processos 

administrativos em andamento junto ao Poder Público Municipal, com excessão dos prazos 

decorrentes de processo de licitação, e aqueles cujo seu prosseguimento seja necessário em razão 

das medidas de prevenção do Coronavirus – COVID-19. 

 

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais, caracterizados como bares, 

restaurantes, lanchonetes, pizzarias choperias, cafés e similares, terão seu funcionamento limitado 

em 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de lotação, observado o horário de atendimento 

ao público até às 22 horas, com a possibilidade para entrega e retirada de alimentos no próprio 

local. 

§1º. Os responsáveis pelos estabelecimentos acima indicados, deverão adotar as 

medidas necessárias a fim de promover o espaçamento de mesas e cadeiras, com vistas a evitar o 

contato direto e próximo do percentual de clientes permitido, bem como a aglomeração de pessoas 

no seu interior, durante o horário de atendimento ao público. 

§2º. Após o término de horário de funcionamento aberto ao público, na forma 

descrita no caput do presente artigo, os estabelecimentos poderão atender e funcionar na 

modalidade de delivery, ou com entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento, sendo 
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vedado o consumo de produtos no local, até as 23:59 horas, evitando assim qualquer forma de 

aglomeração de pessoas. 

§3º. Devem os responsáveis por tais estabelecimentos indicados no caput, adotar 

medidas de desinfecção dos clientes e funcionários, com fornecimento de álcool 70%, sabão e 

outros sanitizantes, para utilização durante o seu horário de funcionamento permitido. Todos os 

funcionários deverão utilizar máscaras.  

 

Art. 6º. Tendo em vista as deliberações e orientações dos órgãos de saúde 

pública competentes, com vistas a preservação da incolumidade e saúde pública, fica determinado 

o fechamento e a proibição temporária de atividades nos seguintes espaços: 

I – Praças, parques, quadras, jardins e campos de futebol; 

II – Feiras realizadas em via pública. 

 

Art. 7º. Fica determinado que a ocupação de hotéis e pousadas localizados no 

Município de Porto Real, limita-se a 60% (sessenta por cento) da ocupação de clientes, 

estabelecendo desde já, que os bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e outros estabelecimentos 

localizados no interior dos referidos locais, deverá ser restrito ao uso de hospedes, respeitadas as 

medidas necessárias de afastamento e restrição a aglomerações. 

 

Art. 8º. Salvo disposição em contrário, respeitados o direito a saúde e à 

alimentação humana, devem permanecer em funcionamento os seguintes estabelecimentos, com 

seus respectivos horários: 

I - Atividade essenciais de funcionamento contínuo - Horário de funcionamento: 00 às 23h59: 

 

a) Unidades de Saúde em Geral; 
b) Clínicas e consultórios médicos e odontológicos; 
c)  Laboratórios e unidades farmacêuticas; 
d)  Clinicas veterinárias; 
e) Postos de Combustíveis;  
f) Comércio de produtos farmacêuticos; 
g)  Comercio atacadista;  
h) Atividades industriais de funcionamento contínuo;  
i)  Serviços Industriais de Utilidade Pública;   
j)  Serviços de Construção Civil. 
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II - Serviços - Horário de funcionamento: 08 às 18 horas: 

 

a) Serviços em Geral; 

b) Atividades gráficas, Atividades financeiras (exceto bancos, entidades financeiras, 

lotéricas e correspondentes bancários, sujeitos as normas da FEBRABAN), seguros e  

serviços relacionados; 

c) Atividades imobiliárias; 

d)  Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria; 

e) Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial;  

f) Atividades de arquitetura e engenharia; 

g) Atividades de publicidade e comunicação; 

h) Atividades administrativas e serviços complementares; 

i) Salão de beleza e congêneres. 

j) Serviços de Corte e Costura; 

k) Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros; 

l) Demais profissionais autônomos e liberais estabelecidos. 

 

III - Comércio varejista, exceto centros comerciais e supermercados/congêneres - Horário de 
funcionamento: 8 as 19 horas: 

 

a) Lojas de conveniências; 

b) Comercio varejista em geral; 

c) Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis; 

d) Atividades da cadeia automobilística: oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins; 

e) Bancas de jornais e revistas; 

f) Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas alimentares; 

g) Comércio da Construção Civil, ferragens, madeireiras, serralherias,  pinturas e afins; 

h) Demais estabelecimentos não previstos no incisos I e II. 

 
 

IV - Supermercados e congêneres: Horário de funcionamento: 8 às 22 horas 

 

a) Supermercados; 

b) Hortifrutigranjeiro; 

c) Minimercados; 

d) Mercearias; 

e) Açougues; 

f) Peixarias; 

g) Lojas de panificados. 

 

V - Academias de ginástica e afins. Horários de funcionamento: 6 às 23 horas: 



 
                                                       

          PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 
Estado do Rio de Janeiro 

 

 

6 

 

a) Academias de ginástica; 

b) Serviços de personal trainer; 

c) Boxes de crossfit; 

d) Estúdios de pilates; 

e) Demais atividades congêneres. 

 

VI - Padarias e congêneres: Horário de funcionamento: 6 às 20 horas 

 
 

Art. 9º. Todos os estabelecimentos indicados no Art. 8º do presente Decreto, 

deverão dar prioridade e preferir ao atendimento na forma de delivery ou retirada de produtos no 

local, desde que compatível seu serviço com esse modelo de atendimento. 

 

Art. 10. Em todos os segmentos e atividades descritas nos Artigos 5º e 8º do 

presente Decreto, fica efetivamente vedada a permanência continuada e aglomeração de pessoas, 

devendo os referidos estabelecimentos adotarem medidas preventivas nesse sentido, sob pena de 

responsabilidade e adoção de medidas administrativas em face de seus responsáveis legais. 

 

Art. 11. Fica determinado temporariamente que os supermercados, mercados e 

mercearias localizadas no âmbito do Município de Porto Real, deverão funcionar com medidas de 

restrição e controle de público e clientes. 

§1º. Deve ser dada prioridade pelos estabelecimentos acima indicados, desde que 

possuam condições operacionais adequadas, ao serviço de entrega a domicílio e retiradas de 

produtos no local, solicitados por meio de aplicativos próprios, ou outro meio compatível com a 

venda a distância.  

 

Art. 12. Fica determinado a todos os estabelecimentos cujo funcionamento seja 

permitido neste Decreto, em especial aos previstos no artigo 11 de Decreto, ainda que de forma 

parcial, que deverão adotar fluxo continuo de entrada e saída de clientes, observando o limite de 

clientes nas áreas livres de circulação, atendida a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) para 

cada pessoa. 
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§1º. Caso venham a se formar filas na entrada ou no interior dos referidos 

estabelecimentos, é dever do seu responsável legal, a organização do local a fim de que as pessoas 

aguardem o seu atendimento com distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre cada pessoa, 

promovendo inclusive a colocação de sinalização indicativa móvel no chão do local, 

preferencialmente em cores desatacadas, a qual deve ser retirada ao término das atividades diárias. 

§2º. Os estabelecimentos cujo seu funcionamento se encontra permitido no 

presente Decreto, mesmo que parcialmente, deverão manter estrutura mínima de pessoal 

necessário, além do mínimo de 80% (oitenta) de caixas em atividade, a fim de se evitar filas e 

aglomerações no local. 

§3º. É obrigação dos responsáveis legais dos estabelecimentos, cujo 

funcionamento, mesmo que parcial, seja autorizado no presente Decreto, disponibilizar os 

funcionários máscaras e demais EPI’s e aos clientes, lavatórios com água e sabão, além de fornecer 

sanitizantes como álcool 70%, ou outros produtos, com a finalidade de garantir os meios de 

prevenção e proteção ao COVID-19. 

§4º. Caso seja constatado por parte dos agentes da administração pública 

municipal, o descumprimento das regras impostas por este Decreto, poderão ser aplicadas medidas 

administrativas e penalidades aos seus responsáveis, inclusive no que tange a seara penal, em razão 

do crime de desobediência e crime contra as normas de saúde pública..  

   

Art. 13.   Quanto aos estabelecimentos bancários, fica determinado o seu 

funcionamento seguindo as regras definidas pela  Federação Brasileira de Bancos - Febraban, 

observando o atendimento preferencial e necessário previsto em lei, bem como priorizando 

serviços eletrônicos que não necessitem de atendimento presencial ou de contato físico (caixas 

eletrônicos, home banking etc.). 

§1º. No que se refere a circulação de pessoas, aplica-se aos estabelecimentos 

bancários as regras previstas no Art. 12 e seus parágrafos, constante do presente Decreto, a fim de 

se prevenir a difusão do COVID-19. 

§2º. Aplicam-se as casas lotéricas as mesmas regras estabelecidas aos bancos, 

previstas neste artigo. 
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Art. 14. Quanto as Igrejas, Templos Religiosos e Academias/Congêneres, estes 

deverão respeitar as regras impostas pelo Decreto Municipal nº 2462 de 03 de junho de 2020. 

 

Art. 15. No que se refere ao funcionamento dos órgãos da Administração 

Pública Municipal, este será mantido com expediente interno, ficando suspenso o atendimento ao 

público, com exceção dos serviços essenciais de Saúde Pública, Assistência Social e Segurança 

Pública, que manterão o atendimento ao público, respeitando as regras de afastamento e 

prevenções sanitárias, definidas nos artigo 12 deste Decreto. 

 

Art. 16. Podem as autoridades de saúde pública do Município de Porto Real, 

adotar além das medidas previstas no presente Decreto, outras providências que entendam 

necessárias para a prevenção ao contágio e propagação da infecção viral vinculada ao COVID – 

19. 

 

Art. 17. É de responsabilidade dos setores de Fiscalização de Posturas do 

Município de Porto Real e Fiscalização de Vigilância Sanitária, sendo estendida tal atribuição 

também a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil Municipal, a obrigação de proceder aos atos 

de fiscalização do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto. 

 

Art. 18. Na hipótese de descumprimento das determinações contidas no presente 

Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse 

público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas administrativas e judiciais 

cabíveis, estando sujeito, a quem lhe der causa, a infração prevista no inciso VII do art. 10 da Lei 

Federal n° 6.437/77 e Art. 268 do Código Penal. 

 

Art. 19. Poderá este Decreto sofrer regulamentação própria através de 

Resoluções, Portarias e Instruções Normativas expedidas pela autoridade competente no âmbito 

de suas atribuições. 

 

Art. 20.  Este  Decreto vigorará no período de 01/05/2021 a 14/06/2021. 
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Art. 21.  Revogam-se as disposições em contrário, especificamente para o 

período mencionado no Art. 20 deste Decreto. 

 

Porto Real, 30 de abril de 2021. 

 

Alexandre Augustus Serfiotis 

Prefeito  
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