ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 051/2020.
Dispõe sobre a adoção de medidas
preventivas para a contenção do
coronavírus no Município de Macaé e dá
outras providências.
CONSIDERANDO o estabelecimento pela OMS do estado de pandemia pelo coronavírus e a
expectativa da Secretaria Estadual de Saúde no aumento significativo do número de casos, bem como
sua elevada taxa de letalidade;
CONSIDERANDO a previsão contida no § 2º do art. 5º c/c art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a edição dos Decretos n.º 027/2020, 030/2020, 031/2020, 032/2020,
033/2020, 034/2020, 035/2020, 036/2020, 037/2020, 038/2020, 039/2020, 043/2020, 044/2020,
045/2020, 046/2020 e 50/2020, que estabelecem diretrizes, determinações e orientações para o
combate à disseminação do coronavírus (COVID-19) no município de Macaé/RJ;
CONSIDERANDO dois óbitos, vinte casos já confirmados de COVID-19 e outros suspeitos
no município de Macaé, e uma população de cerca de 250 mil habitantes;
CONSIDERANDO a necessidade de otimização dos recursos humanos e materiais no
município de Macaé;
CONSIDERANDO que Macaé, por sua vocação econômica, é uma cidade de grande fluxo de
pessoas nacionais e estrangeiras, o que aumenta exponencialmente o risco de contaminação de sua
população pelo coronavírus;
CONSIDERANDO que é dever de todo Gestor Público zelar pela vida e pelo bem-estar de
seus concidadãos, ainda que seja obrigado pelas circunstâncias a fazer sacrifícios e a adotar medidas
duras e impopulares na defesa dessas vidas;
CONSIDERANDO a vida e a saúde como direitos fundamentais de primeira geração, e a
preponderância dos mesmos na ponderação dos princípios constitucionais em face aos demais direitos
constitucionalmente assegurados;
CONSIDERANDO a Nota Informativa n.º 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, que estabelece
as medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão para o enfrentamento da COVID19, fixam a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÉ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes;
DECRETA
Art. 1º Fica determinado o uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual - EPI,
consubstanciado em máscara de proteção individual, não hospitalar ou não cirúrgica, por todos que
estiverem exercendo atividades laborais no município de Macaé, a partir do dia 20 de abril de 2020.
Art. 2º As máscaras deverão ser produzidas em conformidade com o que estabelece a Nota
Informativa n.º 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS do Ministério da Saúde, que segue em anexo a este
Decreto Municipal, fazendo parte integrante do mesmo.
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Art. 3º A fim de garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção individual - EPIs, não
hospitalar ou não cirúrgico, fica permitido, a partir do dia 13 de abril de 2020, o funcionamento de
armarinhos, ateliês e confecções, que tenham a capacidade de comercializar insumos e produzir
máscaras de proteção individual para auxílio no combate e contenção da pandemia de coronavírus no
município de Macaé.
Parágrafo Único - Fica vedada a abertura dos estabelecimentos mencionados no caput deste
artigo para atendimento presencial, devendo os pedidos serem realizados por meios eletrônicos e as
entregas serem feitas em sistema de delivery.
Art. 4º Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Decreto n.º 50/2020.
Art. 5º O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto ensejará a cassação, de
ofício, pela Secretaria Municipal de Fazenda, do Alvará de Funcionamento, além das penalidades
previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor imediato, na presente data, ficando revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, em 11 de abril de 2020.

ALUIZIO DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito

