
 

 

 

 

 

D  E  C  R  E  T  O            N
o      

11.779,    DE    13    DE   OUTUBRO    2020 
 

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº  

11.763, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no 

SUS, que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, 

conforme o artigo 289, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;  

CONSIDERANDO que a transição para o regime de Distanciamento Social 

Seletivo (DSS) vem sendo reavaliada semanalmente pelo Gabinete de Crise, seja para aumentar ou 

mesmo para restringir, a partir de estudos de casos de controle epidemiológico e informações 

técnicas e científicas disponibilizadas pelos órgãos competentes, não gerando direito à 

permanência definitiva de funcionamento;  

CONSIDERANDO que desde a publicação do Decreto Municipal de nº 11.655 de 

08/06/2020 os dados estatísticos demonstram que as medidas sanitárias adotadas tanto em relação 

ao protocolo geral quanto aos protocolos setoriais específicos tem trazido resultados positivos;  

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual de nº 47.112 de 5/06/2020 

que determina a adoção de medidas de flexibilização ao isolamento social no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro;  

CONSIDERANDO o dever do Município de Angra dos Reis em defender a saúde, 

a vida, a empregabilidade, a livre iniciativa, o desenvolvimento regional e a dignidade da pessoa 

humana, mantendo a população protegida da propagação do vírus pela adoção de protocolos 

sanitários reconhecidos no país e no mundo e, ao mesmo tempo, evitando o iminente caos social e 

econômico decorrente do estado de falência e desemprego que se avizinha;  

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual de nº  47.195 DE 04/08/2020; 

CONSIDERANDO a gradual diminuição nos números de casos de contaminação 

no Município,  



 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º O Decreto Municipal n.º 11.763, de 25 de setembro de 2020, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 2º  Estão vedadas a prática, o funcionamento e a reabertura das seguintes 

atividades:  

[...] 

II – as atividades coletivas de em geral que envolvam aglomeração de pessoas, 

exceto as autorizadas neste Decreto que deverão seguir o protocolo geral ou o 

específico setorial, dependendo do caso;” (NR) 

“Art. 3º Ficam autorizadas a prática, o funcionamento e a abertura das seguintes 

atividades e estabelecimentos:  

[…]  

XLV – cinema e teatro; (NR) 

 

CATÁLOGO DOS PROTOCOLOS SETORIAIS ESPECÍFICOS  

 

Fica autorizado o funcionamento de salas de cinema e teatro com 50% da 

capacidade. O estabelecimento deverá bloquear assentos próximos aos assentos já 

vendidos, com o objetivo de manter o distanciamento social. Os assentos na frente, 

atrás e ao lado dos assentos comercializados deverão permanecer bloqueados para a 

venda no sistema. A equipe do cinema deverá monitorar pessoalmente para que 

estes assentos bloqueados não sejam utilizados de forma irregular pelos clientes do 

empreendimento. 

O estabelecimento deve aferir a temperatura de todos os clientes utilizando um 

termômetro infravermelho. Caso a temperatura esteja acima de 37,8 graus, a pessoa 

não poderá acessar o cinema.  

É obrigatório o uso de máscara facial, que não poderá ser retirada pelos 

funcionários ou clientes em todas as áreas do estabelecimento. A máscara somente 

poderá ser retirada pelos clientes para a alimentação dentro das salas do cinema e 

teatro, e posteriormente deverá ser recolocada. Recomendamos que os funcionários 

utilizem também o face shield. 

Os funcionários com casos suspeitos de contaminação por coronavírus deverão ser 

afastados do trabalho. 



Deve ser incentivada a compra on line de ingressos e itens de alimentação. 

O estabelecimento deverá instalar dispensers com álcool em gel 70% no 

estabelecimento para funcionários e clientes. 

O estabelecimento deve higienizar e sanitizar constantemente todos os 

equipamentos e acessórios que são de contato manual dos clientes e colaboradores, 

como: pin pad, mouse, materiais de escritório e balcões. A máquina de cartão 

deverá ser envelopada com filme plástico para facilitar a higienização após o uso. 

O estabelecimento deve promover o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, sejam 

elas clientes ou colaboradores. Nas filas da bilheteria e de entrada das salas deverá 

ser garantido o distanciamento físico de no mínimo 1,5m entre cada cliente, 

demarcando o chão com adesivos. 

Após o término de cada sessão deve ser efetuada a higienização e sanitização das 

poltronas, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato. 

Aumentar o intervalo entre sessões para garantir a higienização adequada das salas. 

Os funcionários da equipe de limpeza deverão usar luvas de borracha 

Os banheiros deverão ser higienizados e sanitizados constantemente, assim como 

todos os equipamentos e acessórios que são de contato manual dos clientes e 

colaboradores, como balcões, válvula de descarga, torneiras e maçanetas. Fixar nos 

banheiros e vestiários os procedimentos de lavagem e higienização das mãos de 

forma correta. Fixar na porta dos banheiros os cuidados com o distanciamento 

social necessário;” 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

MUNICÍPIO  DE  ANGRA  DOS  REIS,  13  DE  OUTUBRO  DE  2020. 

 

 

 

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO 

Prefeito 

 

 


