
               Estado do Rio de Janeiro      
     MUNICÍPIO DE RIO BONITO 
                 Gabinete 

 

 

DECRETO Nº 055 DE 10 DE MAIO 2021 

Dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais 
considerando a classificação da bandeira laranja no 
âmbito do Município de Rio Bonito. 

.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BONITO, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 
conforme artigo 196 da Constituição Federal; 
 

Considerando o firme compromisso do município de Rio Bonito com os direitos constitucionais 
à vida e a saúde, previstos nos artigos 5º e 6º CAPUT da Constituição Federal; 
 

Considerando a amplitude, eficiência e eficácia demonstradas pelas regulamentações e ações 
realizadas pelo poder público em suas diversas esferas e seus resultados positivos no 
enfrentamento à pandemia; 
 

Considerando que o objetivo primário das medidas é, primeiro, limitar as perdas de vidas 
humanas e, em segundo plano, evitar impactos negativos sobre a economia, principalmente em 
relação ao emprego e à sobrevivência das empresas 
 

Considerando que essas medidas são indispensáveis para preservar vidas e para garantir o 
bem-estar da população. Necessário fez-se, a elaboração do plano de retomada das atividades 
no município, o qual tem por objetivo principal nortear as regras para que a retomada ocorra de 
maneira gradual, planejada, previsível, segura e responsável, o que deverá ser feito através de 
decretos periódicos, com base nas informações da vigilância epidemiológica em conjunto com 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Considerando o relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito, 
contendo planilha informativa sobre a situação do COVID-19 no Município, com indicadores 
referente ao período de 03/05/2021 a 09/05/2021. 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica estabelecido a BANDEIRA LARANJA no Município de RIO BONITO, devendo 
observar as flexibilizações e restrições descritas no Decreto nº 050/2021 de 26/04/2021, que 
dispõe sobre o Plano de Retomada das Atividades. 
 

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 11 de maio de 2021 até o dia 17 
de maio de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

Rio Bonito, 10 de maio de 2021. 

 

               LEANDRO PEREIRA NETTO 
                                                             PREFEITO 




