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Legislação do Município do Rio de Janeiro 

Legislação Ementa 

Decreto Rio nº 51.184, 

de 21 de julho de 2022 

Revoga o Decreto Rio nº 49.334, de 26 de agosto de 2021, 

e o Decreto Rio nº 49.337, de 26 de agosto de 2021. 

Decreto nº 50672 de 25 

de abril de 2022 

Revoga o Decreto Rio nº 49.894, de 1º de dezembro de 

2021 e o artigo 1º, do Decreto Rio nº 50.308, de 7 de 

março de 2022. 

Decreto Rio nº 50.308 

de 07 de março de 

2022 

Dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de 

caráter excepcional e temporário, destinadas ao 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 50.140 

de 11 de janeiro de 

2022 

Retificação - D.O. Rio de 12 de janeiro de 2022 

Decreto Rio nº 50.140, 

de 11 de janeiro de 

2022 (*) 

Dispõe sobre o incentivo à atuação de agentes públicos 

municipais no combate à COVID-19, na forma que 

menciona. 

(*) Retificação - D.O. Rio de 12 de janeiro de 2022.   

Resolução SMS nº 

5236, de 05 de janeiro 

de 2022 

Os casos confirmados de COVID-19 devem ser orientados 

a realizar isolamento domiciliar pelo período mínimo de 7 

(sete) dias. 

Decreto Municipal nº 

49945, de 09 de 

dezembro de 2021 

Atribui eficácia normativa e vinculante ao PARECER 

PG/PADM/013/2021/CR, aprovado pelo Visto 

PG/GAB/SUB/CONS/091/2021/RB, e determina a 

aplicação de suas conclusões até que sobrevenha decisão 

judicial. (Orienta à Administração Direta e Indireta a deixar 

de aplicar o art. 16 da Lei Federal 11.350/06) 

Decreto Municipal nº 

49944, de 09 de 

dezembro de 2021 

 Atribui eficácia normativa e vinculante ao PARECER 

PG/PADM/014/2021/CCL, aprovado pelos Vistos 

PG/PADM/259/2021/CR e 

PG/GAB/SUB/CONS/092/2021/RB, e determina a 

aplicação de suas conclusões até que sobrevenha decisão 

judicial. (Orienta à Administração Direta e Indireta a deixar 

de aplicar a Lei 6750/20) 
Decreto Municipal nº 

49.904, de 03 de 

dezembro de 2021 

 
Link – Página 7 D.O. RIO 

Altera o Decreto Rio nº 49.894, de 01 de dezembro de 

2021, que determina, em caráter excepcional como 

medida sanitária de proteção à vida, a obrigatoriedade de 

comprovação da vacinação contra a Covid-19 para o 
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acesso e a permanência em estabelecimentos e locais que 

menciona, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

49.894, de 02 de 

dezembro de 2021 

Determina, em caráter excepcional como medida sanitária 

de proteção à vida, a obrigatoriedade de comprovação da 

vacinação contra a Covid-19 para o acesso e a 

permanência em estabelecimentos e locais que menciona, 

e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 49811 

de 19 de novembro de 

2021 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de 

suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no 

inciso IV do art. 107 da Lei Orgânica do Município, e 

Resolução sms nº 5184  

de 18 de novembro   de  

2021 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

e 

Decreto Rio nº 49769 

de 16 de novembro de 

2021 

Dispõe sobre medida de proteção a vida, de caráter 

excepcional, destinada ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19, e dá outras providências. 

 

Decreto Rio nº 49766 

de 11 de novembro de 

2021 

Dispõe sobre medida de proteção a vida, de caráter 

excepcional, destinada ao enfrentamento da pandemia de 

COVID-19, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 49709 

de 5 de novembro de 

2021 

Institui o Novo Programa de Desenvolvimento Cultural 

Rede Carioca de Rodas de Samba e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

49692, de 27 de 

outubro de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

49588, de 15 de 

outubro de 2021 

Altera o Decreto Rio nº 49.411, de 16 de setembro de 

2021, que dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de 

caráter excepcional, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

49578, de 14 de 

outubro de 2021 

Altera o Decreto Rio nº 49.336, de 26 de agosto de 2021, 

que dispõe sobre parâmetros técnicos e científicos 

relativos ao contágio por COVID-19 em eventos com a 

presença de público com teste diagnóstico realizado. 

Decreto Municipal nº 

49562, de 08 de 

outubro de 2021 

Altera o Decreto Rio nº 49.411, de 16 de setembro de 

2021, que dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de 

caráter excepcional, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid19, e dá outras providências. 
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Resolução SMFP Nº 

3261 DE 22/09/2021 

 

Dispõe sobre o fim da prorrogação dos prazos de validade 

das certidões emitidas com base na Resolução SMF nº 

1.294, de 15 de abril de 1992, nos termos do artigo 2º, 

§1º, do Decreto RIO nº 47.264, de 17 de março de 2020, 

que prevê medidas emergenciais no âmbito fazendário em 

face da pandemia do novo Coronavírus - Covid-19. 

Decreto Municipal nº 

49.411 de 17 de 

setembro de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19, e dá outras providências. 

 
• Decreto Municipal nº 49588, de 15 de outubro de 2021 

Lei Municipal nº 7034, 

de 14 de setembro de 

2021 

Institui sanção administrativa para a pessoa que tentar 

fraudar a comprovação da vacinação contra o Coronavírus 

- SARS-CoV-2 e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

49378, de 10 de 

setembro de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de CO-VID-19, e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 7.013, 

de 31 de agosto de 

2021 

Dispõe sobre a suspensão da vistoria anual dos táxis da 

Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2021 por força do 

decreto de estado de calamidade pública da Cidade do Rio 

de Janeiro e dá outras providências. 

Decreto rio nº 49342 

de 30 de agosto de 

2021 

 

Abre crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade 

Social da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no valor 

de R$ 2.345.360,53, em favor do Fundo Emergencial de 

Combate a COVID-19 FECC / Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Decreto Municipal n° 

49.337, de 26 de 

agosto de 2021 

Dispõe como medida sanitária de caráter excepcional, 

sobre a obrigatoriedade de comprovação da vacinação 

contra COVID-19, para a inclusão e manutenção de 

beneficiários no Programa de Transferência Condicionada 

de Renda do Município do Rio de Janeiro - CARTÃO FAMÍLIA 

CARIOCA, e dá outras providências 

 
*Revogado pelo Decreto Rio nº 51.184, de 21 de julho de 
2022. 

Decreto Municipal n° 

49.336, de 26 de 

agosto de 2021 

Dispõe sobre parâmetros técnicos e científicos relativos ao 

contágio por COVID-19 em eventos com a presença de 

público com teste diagnóstico realizado 

Decreto Rio nº 49335 

de 26 de agosto de 

2021 

Dispõe como medida sanitária de caráter excepcional, 

sobre a obrigatoriedade de comprovação da vacinação 

contra COVID-19, para o acesso e a permanência nos 

estabelecimentos e locais que menciona, e dá outras 

providências. 
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• Proc. 0070957-89.2021.8.19.0000) 
• Aviso TJ nº 116/2021 

Decreto Municipal n° 

49.334, de 26 de 

agosto de 2021 

 

 

Dispõe como medida sanitária de caráter excepcional, 

sobre a obrigatoriedade de comprovação da vacinação 

contra COVID-19 para a realização de cirurgias eletivas em 

unidades de saúde públicas e privadas, e dá outras 

providências. 

 
*Revogado pelo Decreto Rio nº 51.184, de 21 de julho de 
2022. 

Decreto Rio nº 49333 

de 26 de agosto de 

2021 

 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de COVID-19, e dá outras providências. 

 

Decreto Municipal n° 

49.330, de 25 de 

agosto de 2021 

Altera o Decreto Rio nº 48.343, de 1º de janeiro de 2021, 

que institui o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-

19 - CEEC, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS, 

do Município do Rio de Janeiro. 

Decreto Rio nº 49288 

de 19 de agosto de 

2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Portaria "n" n° 266 de 

20 de agosto de 2021. 

Dispõe sobre alteração do item 14.2 do Caderno de 

Encargos e Contrapartidas dos Réveillons 2021/2022 

Decreto Municipal n° 

49288, de 19 de agosto 

de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Portaria "N" 

FP/SUBGGC n.º 12 de 

18 agosto de 2021. 

Estabelece orientações aos órgãos que compõem o 

Sistema de Recursos Humanos da Prefeitura do Rio de 

Janeiro para aplicação do Decreto Rio nº 49.286 de 17 de 

agosto de 2021. 

Decreto nº 49286 de 17 

de agosto de 2021 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação contra 

COVID-19 no âmbito da Administração Municipal e dá 

outras providências. 

Portaria "n" IG nº 279, 

de 13 de agosto de 

2021. 

Institui o programa guarda mais vida - GMV, no âmbito da 

GM-Rio, dispondo de ações administrativas visando a 

realização de reuniões, workshops e palestras voltadas 

para a manutenção e atualização do efetivo da GM-Rio, 

concernente à saúde mental, tendo em vista as 

necessidades e demandas da função, resultantes do 

comportamento frente a pandemia. 

https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica#porNumero
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https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5060#/p:5/e:5060?find=Estabelece%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20aos%20%C3%B3rg%C3%A3os
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5060#/p:5/e:5060?find=Estabelece%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20aos%20%C3%B3rg%C3%A3os
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/753732/5058
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/753732/5058
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5055#/p:29/e:5055?find=279
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5055#/p:29/e:5055?find=279
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5055#/p:29/e:5055?find=279
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Decreto Municipal n° 

49.241, de 5 de agosto 

de 2021 

Dispõe sobre o incentivo à atuação voluntária de agentes 

públicos municipais durante a nova fase da Campanha de 

Vacinação contra a COVID-19, na forma que menciona 

Decreto Municipal n° 

49.240, de 5 de agosto 

de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Resolução SME nº 275, 

de 29 de julho de 2021 

Altera a Resolução SME nº 250, de 11 de fevereiro de 

2021, e suas alterações e dá outras providências 

Decreto Municipal n° 

49.180, de 22 de julho 

de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Resolução SMS nº 4968 

de 22 de julho de 2021 

 

Designa membros para compor a Comissão de 

investigação preliminar, nos termos do Decreto Rio nº 

49125 de 19 de Julho de 2021. 

 

Resolução SMTR Nº 

3432 DE 19/07/2021 

Altera a redação do art. 4º da Resolução SMTR nº 

3274/2020 , que regulamenta os procedimentos para 

requerimento do direito a autorização pelos motoristas 

auxiliares de táxi em cumprimento a Lei Complementar nº 

159/2015 . 

Decreto n° 49.125, de 

19 de julho de 2021 

Institui Comissão de Investigação Preliminar - CIP, nos 

termos do Decreto nº 38.256, de 10 de janeiro de 2014, 

com a finalidade de apurar eventuais inconformidades na 

realização de obras emergenciais destinadas à adequação 

de espaços físicos para recebimento e instalação de 

equipamento de saúde do Município do Rio de Janeiro 

durante a pandemia de COVID - 19, e dá outras 

providências. 
Lei nº 6991 de 12 de 

julho de 2021 

 

Estabelece prioridade de vacinação contra a Covid-19 para 

lactantes no âmbito do Município do Rio de Janeiro 

Decreto Rio nº 49087 

de 8 de julho de 2021 

 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter  

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento  

da pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

 

Resolução SMS nº 

4956 de 08 de julho de 

2021 

Define, em caráter excepcional e temporário, medidas 

complementares de proteção à vida, relativas à presença 

de público durante a etapa final do torneio Copa América 

2021 da Conmebol, no estádio Jornalista Mário Filho - 

Maracanã. 

https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/750814/5047
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/750814/5047
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https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/747236/5029
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/747236/5029
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/747236/5029
http://www.rio.rj.gov.br/documents/73801/41ef8ba5-68cf-42b3-9290-ae455661ea83
http://www.rio.rj.gov.br/documents/73801/41ef8ba5-68cf-42b3-9290-ae455661ea83
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-3432-2021-rio-de-janeiro_417534.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-3432-2021-rio-de-janeiro_417534.html
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/746279/5025
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/746279/5025
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/744553/5019
https://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/744553/5019
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5016/#/p:3/e:5016
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5016/#/p:3/e:5016
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5016/#/p:29/e:5016
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5016/#/p:29/e:5016
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5016/#/p:29/e:5016
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9ª Reunião do Comitê 

Especial de 

Enfrentamento à 

COVID-19 - CEEC. 

 

intercambialidade de vacinas contra a Covid-19 

Lei nº 6977 de 28 de 

junho de 2021 

 

Cria o Programa Ambulatorial de Fisioterapia Respiratória 

para tratar sequelas respiratórias dos pacientes que 

tiveram Covid-19 e dá outras providências. 

 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 25 

Cenário Epidemiológico 

Decreto Rio nº 49006 

de 24 de junho de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 24 

Cenário Epidemiológico 

 

Reunião Extraordinária 

- Comitê Especial 

Enfrentamento à 

COVID - 19 - CEEC 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Resolução SMPD “N” 

Nº 03, de 16 de junho 

de 2021. 

Apresenta Plano de Retomada gradual dos atendimentos 

presenciais para os Centros Municipais de Referência da 

Pessoa com Deficiência e Centros de Convivência. 

Decreto Rio nº 48980 

de 14 de junho de 2021 

Dispõe sobre as condições de colocação de mesas e 

cadeiras em logradouros públicos, em caráter 

extraordinário, por restaurantes, bares, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres, em razão da pandemia do 

Coronavírus COVID-19, e dá outras providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 23 

Cenário Epidemiológico 

Decreto Municipal nº 

48.974, de 10 de junho 

de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5002#/p:107/e:5002?find=comite
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5002#/p:107/e:5002?find=comite
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5002#/p:107/e:5002?find=comite
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5002#/p:107/e:5002?find=comite
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5002#/p:5/e:5002?find=comite
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5002#/p:5/e:5002?find=comite
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4999#/p:45/e:4999?find=epidemiol%C3%B3gico
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4999#/p:45/e:4999?find=epidemiol%C3%B3gico
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4997#/p:6/e:4997?find=49006
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4997#/p:6/e:4997?find=49006
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4990#/p:44/e:4990?find=EPIDEMIOL%C3%93GICO
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4990#/p:44/e:4990?find=EPIDEMIOL%C3%93GICO
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4989#/p:54/e:4989?find=sum%C3%A1rio
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4989#/p:54/e:4989?find=sum%C3%A1rio
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4989#/p:54/e:4989?find=sum%C3%A1rio
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4989#/p:54/e:4989?find=sum%C3%A1rio
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4988#/p:38/e:4988?find=smpd
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4988#/p:38/e:4988?find=smpd
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4988#/p:38/e:4988?find=smpd
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4985#/p:8/e:4985?find=48980
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4985#/p:8/e:4985?find=48980
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4983#/p:52/e:4983?find=epidemiol%C3%B3gico
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4983#/p:52/e:4983?find=epidemiol%C3%B3gico
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4982/#/p:11/e:4982
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4982/#/p:11/e:4982
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4982/#/p:11/e:4982
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7ª Reunião Ordinária 

Comitê Especial 

Enfrentamento à 

COVID - 19 - CEEC 

Sumário Executivo 

Se reúne para analisar dados epidemiológicos. 

Lei nº 6925 de 31 de 

maio de 2021 

Dispõe sobre o Programa de Apoio e Abrigamento 

Provisório à Mulher em Situação de Risco ou Vítima de 

Violência Doméstica em decorrência da Covid-19 e dá 

outras providências 

Lei nº 6917 de 31 de 

maio de 2021 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, 

supermercados, farmácias e demais estabelecimentos 

comerciais de higienizar os carrinhos, cestas e utensílios 

disponibilizados aos clientes, e dá outras providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 21 

Cenário Epidemiológico 

 

Decreto Municipal nº 

48912, de 27 de maio  

de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências 

Resolução Conjunta 

SEMESQV/SMS nº 01 

de 26 de maio de 2021 

Estabelece medidas e ações para a retomada gradual das 

atividades das casas de convivência e lazer para idosos no 

âmbito da Secretária Municipal de Envelhecimento 

Saudável e Qualidade de Vida - SEMESQV 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 20 

Cenário Epidemiológico 

Decreto Municipal nº 

48893, de 19 de maio  

de 2021 

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

48892, de 19 de maio  

de 2021 

Altera o Decreto Rio nº 48.815, de 30 de abril de 2021, 

que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais dos 

servidores e empregados públicos, e dá outras 

providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 19 

Cenário Epidemiológico 

Decreto Municipal nº 

48864, de 12 de maio  

de 2021 

Dispõe sobre a autorização de eventos caracterizados 

como feiras de comércio e serviços, tais como "feirinhas", 

"feiras de artesanato" e similares, em logradouros públicos 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 18 

Cenário Epidemiológico 

https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4968#/p:68/e:4968?find=6925
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4968#/p:68/e:4968?find=6925
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https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4964/#/p:6/e:4964
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4964/#/p:6/e:4964
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4964/#/p:6/e:4964
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4962#/p:5/e:4962?find=SEMESQV
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4962#/p:5/e:4962?find=SEMESQV
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4962#/p:5/e:4962?find=SEMESQV
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(*) Resolução 

Conjunta SEOP/SMS Nº 

008 de 06 de maio de 

2021. 
(*) Omitido da Edição do DO-
RIO de 07/05/2021. 

Regulamenta a atuação conjunta da Secretaria Municipal 

de Ordem Pública e da Secretaria Municipal de Saúde, em 

razão das medidas emergenciais de enfrentemento da 

Covid-19 

Decreto Municipal nº 

48845, de 6 de maio  de 

2021 

Dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de 

caráter excepcional e temporário, destinadas ao 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras 

providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 17 

Cenário Epidemiológico 

 

Decreto Municipal nº 

48815, de 30 de abril 

de 2021 

Dispõe sobre o retorno às atividades presenciais dos 

servidores e empregados públicos, e dá outras 

providências. 

 

Decreto RIO nº 48809 

de 29 de abril de 2021 

Dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 16 

Cenário Epidemiológico 

 

Lei nº 6883 de 26 de 

abril de 2021 

 

Dispõe sobre a visita virtual, por meio de videochamadas, 

de familiares a pacientes internados em decorrência do 

novo coronavírus - Covid-19, no âmbito do Município do 

Rio de Janeiro 

Decreto Rio nº 48767, 

de 22 de abril de 2021 
Dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de 

caráter excepcional e temporário, destinadas ao enfrenta- 

mento da pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 

48765, de 19 de abril 

de 2021 

Dispõe sobre a postergação do pagamento da Taxa de 

Licenciamento Sanitário - TLS no exercício de 2021, e dá 

outras providências. 

Decreto Rio nº 48762, 

de 16 de abril de 2021 
Dispõe sobre os parâmetros de integridade e transparência 

na priorização e elegibilidade para a imunização contra a 

COVID-19 em âmbito municipal, e dá outras providências 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 15 

 

Cenário Epidemiológico 

 

Decreto Rio nº 48.761, 

de 15 de abril de 2021* 
 

Dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de 

caráter excepcional e temporário, destinadas ao 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras 

providências. 
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https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4931#/p:5/e:4931?find=48809
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4931#/p:5/e:4931?find=48809
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4926#/p:63/e:4926?find=epidemiol%C3%B3gico
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4926#/p:63/e:4926?find=epidemiol%C3%B3gico
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4926/#/p:3/e:4926
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4926/#/p:3/e:4926
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4924/#/p:4/e:4924
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4924/#/p:4/e:4924
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4919/#/p:3/e:4919
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4919/#/p:3/e:4919
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4919/#/p:3/e:4919
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4918#/p:3/e:4918?find=48762
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4918#/p:3/e:4918?find=48762
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4918#/p:60/e:4918?find=48762
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4918#/p:60/e:4918?find=48762
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4917#/p:3/e:4917?find=decreto%2048761
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4917#/p:3/e:4917?find=decreto%2048761


            

 

COVID-19 
Legislação do Município do Rio de Janeiro 

 

Portal do Conhecimento / Legislação / Legislação Selecionada / Legislação por Assunto 

 
Data da atualização: 25.07.2022 

 
 

   
 

*Revogado pelo Decreto Rio nº 48.767, de 22 de abril de 

2021. 

Decreto Municipal nº 

48755, de 13 de abril 

de 2021 

Altera o Decreto Rio nº 48.706, de 1º de abril de 2021, que 

dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de 

caráter excepcional e temporário, destinadas ao 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras 

providências. 
Decreto Municipal nº 

48730, de 12 de abril 

de 2021 
 

Cria a Campanha Rio Contra a Fome, e dá outras providências 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 14 

 

Cenário Epidemiológico 

Lei nº 6850 de 7 de 

abril de 2021 

 

Modifica o calendário de vacinação da Prefeitura contra a 

Covid-19 para que inclua nos grupos de prioridade pessoas 

com deficiência e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 48722 

de 6 de abril de 2021 

Regulamenta a Lei nº 6.847 de 25 de março de 2021, que 

institui a Iniciativa Auxílio Empresa Carioca como medida 

para a mitigação dos impactos econômicos decorrentes da 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e dá outras 

providências. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 13 

 

Cenário Epidemiológico 

Decreto Rio nº 48706 

de 1º de abril de 2021 

 

D.O. RIO DE 02 DE ABRIL DE 2021 - Retificação 

Decreto Rio nº 48706 

de 1º de abril de 2021* 

 

 

Dispõe sobre as medidas emergenciais restritivas, de 

caráter excepcional e temporário, destinadas ao 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras 

providências. 

 

* Proc. n° 0082103-27.2021.8.19.0001 

 

Resolução SME nº 258 

de 31 de março de 

2021. 

Altera a Resolução SME n.º 239, de 05 de janeiro de 2021, 

que institui o calendário escolar da Secretaria Municipal de 

Educação para o ano letivo de 2021. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 12 

Cenário Epidemiológico 
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Decreto Rio nº 48663 

de 26 de março de 

2021 
 

Altera o inciso IX, do art. 3º, do Decreto Rio nº 48.644, de 

22 de março de 2021. 

Lei Municipal nº 6847, 

de 25 de março de 

2021. 

Institui a Iniciativa Auxílio Empresa Carioca como medida 

para a mitigação dos impactos econômicos decorrentes da 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19 e dá outras 

providências 

Decreto Rio nº 48655 

de 24 de março de 

2021 
 

Institui o Programa Auxílio Carioca, e dá outras 

providências. 

 

Decreto Rio nº 48644 

de 22 de março de 

2021* 

 

 

 

Institui medidas emergenciais, de caráter excepcional e 

temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19, e dá outras providências. 

 

* Proc. n° 0082103-27.2021.8.19.0001 

Decreto Rio nº 47533 

de 22 de março de 

2021 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, 

que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 6845, 

de 18 de março de 

2021 

Dispõe sobre a aquisição de vacinas contra a Covid19 pelo 

Poder Executivo. 

Decreto Rio nº 48641 

de 18 de março de 

2021* 

 

 

Acrescenta Medidas de Proteção à Vida previstas no 

Decreto Rio nº 48.604, de 10 de março de 2021, em face 

ao cenário nacional. 

 

* Proc. n° 0082103-27.2021.8.19.0001 

 

Decreto Rio nº 48604, 

de 10 de março de 

2021* 

 

 

Amplia as Medidas de Proteção à Vida relativas à Covid-19 

em face ao cenário nacional. 

 

* Proc. n° 0082103-27.2021.8.19.0001 

Resolução Conjunta 

SEOP/SMS nº 2 de 04 

de março de 2021 

Regulamenta a atuação conjunta da Secretaria Municipal de 

Ordem Pública e da Secretaria Municipal de Saúde, em razão 

da ampliação das Medidas de Proteção à Vida relativas à 

Covid-19. 
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Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 9 

Cenário Epidemiológico 

Decreto Rio nº 48573, 

de 3 março de 2021 
Amplia as Medidas de Proteção à Vida relativas a Covid-19 em 

face ao cenário nacional. 

Resolução SMAS nº 

113, de 02 de março de 

2021 

Regulamenta o processo de desmobilização e 

acompanhamento técnico dos idosos acomodados 

temporariamente no Projeto de Hospedagem para Idosos 

(PHI), haja vista o encerramento das atividades do programa. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 8 

Cenário Epidemiológico 

Plano de Contingência 

do Município do Rio de 

Janeiro para o 

enfrentamento da 

COVID-19 

Este documento técnico tem como objetivo revisar o Plano 

de Contingência Municipal para enfrentamento à epidemia 

por infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

apresentando a estrutura de comando para a coordenação 

das atividades do setor de saúde e definindo as medidas 

de proteção à vida segundo níveis de classificação de risco. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 7 

 

Cenário Epidemiológico 

 

Resolução SMS nº 4782 

de 19 de fevereiro de 

2021 

Dispõe sobre o retorno imediato de todas as atividades 

ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos eletivos nas 

unidades de saúde públicas, conveniadas e 

contratualizadas no Município do Rio de Janeiro, no âmbito 

do SUS. 

Boletim 

Epidemiológico - 

Semana 6 

 

Cenário Epidemiológico 

Resolução SME nº 250, 

de 11 de fevereiro de 

2021 
 

Regulamenta o retorno das aulas presenciais nas Unidades 

Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 48512, 

de 10 de fevereiro de 

2021 

Dispõe sobre procedimento para o encerramento do 

Programa de Hospedagem para Idosos (PHI), e dá outras 

providências. 
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Resolução Conjunta 

SME-SMS 02, de 10 de 

fevereiro de 2021 

Instituir o Protocolo Sanitário de Prevenção à COVID-19 

para as unidades Escolares e Creches integrantes do 

Sistema Municipal de Ensino. 

Boletim 

Epidemiológico 

 

Casos e óbitos confirmados. 

 

Decreto Rio nº 48500 

de 21 de fevereiro de 

2021 

Estabelece, em caráter excepcional, normas para o uso de 

áreas públicas e para o exercício de atividades econômicas 

durante o período compreendido entre 00h00min do dia 12 

de fevereiro e 06h00min do dia 22 de fevereiro de 2021. 

Resolução SMS nº 

4776, de 04 de 

fevereiro de 2021 

Todas as Unidades de Saúde, durante o feriado do dia 16 

de fevereiro de 2021, deverão funcionar de 08:00h às 

17:00 horas, para a Campanha de Vacinação para COVID-

19 estando abertas exclusivamente para vacinação. 

Resolução SME nº 247, 

de 04 de fevereiro de 

2021 

Institui orientações para o ensino remoto nas unidades da 

Rede do Sistema municipal de Ensino do Rio de Janeiro, no 

período da pandemia da COVID-19 e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 48482 

de 29 de janeiro de 

2021 

Revoga o Decreto Rio nº 48.435, de 15 de janeiro de 2021, 

que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas 

municipais no dia que menciona. 

Documento Técnico -  

Vacinação Contra a 

COVID-19 

Este documento técnico visa subsidiar a rede de Vigilância 

em Saúde e da Atenção Primária quanto às questões 

técnicas e operacionais para preparação e 

operacionalização da Campanha de Vacinação contra 

COVID-19 no Município do Rio de Janeiro. 

Comitê Especial de 

enfrentamento à 

COVID-19 (CEEC) se 

reúne para discutir 

medidas adotadas na 

cidade e plano 

sanitário das escolas 

O Comitê Especial de Enfrentamento da Covid 19 (CEEC) 

se reuniu para analisar e realizar recomendações no Plano 

de Combate à Covid-19 no Município do Rio de Janeiro 

Boletim 

Epidemiológico 

Casos e óbitos confirmados. 

Resolução Conjunta 

MPU/SMDEIS/SEOP/ 
Dispõe sobre as condições de colocação de mesas e 

cadeiras em logradouros públicos, em caráter 

extraordinário, por restaurantes, bares, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres, em razão da pandemia do 

novo Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências. 
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SMS/SMTR/CETRIO nº 

01 de 26 de janeiro de 

2021 

(*)Resolução nº 3350, 

de 22 de janeiro de 

2021 

Amplia as medidas de proteção à vida, relativas ao 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Serviço 

Público de Transporte de Passageiros por Ônibus da 

Cidade do Rio de Janeiro - SPPO/RJ, e dá outras 

providências. 
(*) Republicada por ter saido com Incorreção no DO Rio número 222 de 
25-01-2021 Pag. 19. 

Resolução SMDEIS nº 

02, de 19 de janeiro de 

2021 

Dispõe sobre a implantação das Medidas de Proteção à 

Vida relativas à Covid-19, e dá outras providências. 

Resolução SMS nº 

4633, de 18 de janeiro 

de 2021 

Todas as Unidades de Saúde, durante feriado do dia 20 de 

janeiro de 2021, deverão funcionar de 08:00h às 17:00 

horas, para o início da campanha de vacinação para 

COVID-19, não estando aberta ao público em geral. 

Decreto Rio nº 48425, 

de 13 de janeiro de 

2021 

Suspende temporariamente a presença de público em 

Estádios e Ginásios Esportivos. 

Resolução Conjunta 

SMEL/SMS nº 001, de 

13 de janeiro de 2021 

Regulamenta as medidas de proteção à vida, relativas à 

Covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer. 

Resolução JUV-RIO - 

RJ “N” nº 001, de 13 de 

janeiro de 2021 

Regulamenta as medidas de proteção à vida, relativas à 

Covid-19 no âmbito da Secretaria Especial da Juventude 

Carioca. 

Resolução 

SECONSERVA nº 001, 

de 13 de janeiro de 

2021 

Dispõe sobre medidas adicionais no enfrentamento do 

Covid-19. 

Resolução SMAS nº 

108, de 13 de janeiro 

de 2021 

Regulamenta as medidas de proteção à vida, relativas à 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SMAS. 

Decreto Rio nº 48423 

de 12 de janeiro de 

2021 

Dispõe sobre a implantação das Medidas de Proteção à 

Vida relativas à Covid-19, e dá outras providências. 
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Resolução SEOP “N” Nº 

330 de 12 de janeiro de 

2021 

Regulamenta as medidas de proteção à vida relativas à 

Covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Ordem 

Pública. 

Resolução “N” SEOP nº 

329 de 12 de janeiro de 

2021 

Suspende as atividades da Coordenação de Feiras na forma 

que menciona e dá outras providências. 

Portaria TR/CRV nº 

5.984 em 12 de janeiro 

de 2021. 

Permite a reserva de vagas de estacionamento de veículos 

oficiais do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) do 

Rio de Janeiro em via do bairro Centro para apoio das 

unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro decorrente 

dos efeitos do COVID-19. 

Resolução Conjunta 

SES/SMS RIO nº 871 

de 12 de janeiro de 

2021 

Regulamenta, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, as 

medidas de proteção à vida, relativas à COVID-19. 

Portaria 

FP/SUPTF/CIS n.º 276 

de 08 de janeiro de 

2021 

 Altera a Portaria F/SUBTF/CIS n.º 232, de 28 de outubro 

de 2015, que estabelece os documentos necessários para 

os procedimentos de concessão de certidões de situação 

fiscal e de baixa de inscrição. 

Resolução Conjunta 

SMAC RIO/SEAS-RJ nº 

004 de 07 de janeiro de 

2021 

Regulamenta as medidas de proteção à vida, relativas à 

covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

Decreto Rio nº 48390 

de 1º de janeiro de 

2021 

Determina prazo de até 30 (trinta) dias para que a 

Secretaria Municipal de Educação elabore e apresente 

Plano de Ação para implementar o Programa Conect@dos, 

com a distribuição de tablets e internet móvel para todos 

os alunos da rede municipal até o final de 2022. 

Decreto Rio nº 48389 

de 1º de janeiro de 

2021 

Reforça a necessidade de cumprimento do disposto na 

Resolução SMS nº 4424, de 03 de junho de 2020, que trata 

dos Protocolos Sanitários no âmbito da Prefeitura do Rio e 

dá outras providências. 

Decreto Rio nº 48344 

de 1º de janeiro de 

2021 

Estabelece medidas de proteção à vida, relativas à Covid-

19 

Decreto Rio nº 48343 

de 1º de janeiro de 

2021 

Institui o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 - 

CEEC, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, do 

Município do Rio de Janeiro. 
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Decreto Rio nº 48342 

de 1º de janeiro de 

2021 

Estabelece e delega competência para nomeação de 

servidores para ocupação de Cargos em Comissão, 

Funções Gratificadas, Empregos de Confiança e Funções 

Gratificada. 

Resolução “N” SMS nº 

4630 de 01 de janeiro 

de 2020 

Composição do Centro de Operações de Emergências em 

Saúde como estratégia para enfrentamento da Covid-19, 

no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (COE COVID-19 RIO). 

Resolução SMS nº 4628 

de 17 de dezembro de 

2020 

Suspende procedimentos cirúrgicos eletivos na Rede 

Municipal de Saúde. 

Lei Municipal nº 6.839, 

de 16 de dezembro de 

2020 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 1.978, de 26 de maio de 

1993 que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária 

de excepcional interesse público, em razão da pandemia 

de Covid-19. 

Lei nº 6838, de 16 de 

dezembro de 2020 

 

Institui o Programa de Suporte Psiquiátrico e Psicológico 

aos servidores públicos do Município do Rio de Janeiro 

atuantes no combate à Covid - 19, na forma que menciona. 

Lei Municipal nº 6.834, 

de 16 de dezembro de 

2020 

 

Dispõe sobre um plano de emergência para a entrega 

regular de remédios aos doentes crônicos usuários das 

unidades municipais de saúde, para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 

no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 

Decreto Municipal nº 

48.302, de 16 de 

dezembro de 2020 

Altera o anexo II do Decreto Municipal n.º 48.279, de 11 

de dezembro de 2020, e dá outras providências. 

Resolução SMS nº 4624 

de 15 de dezembro de 

2020 

 

Dispõe sobre as medidas necessárias para a oferta e 

regulação de leitos das unidades hospitalares próprias, 

conveniadas e contratadas no âmbito do SUS no Município 

do Rio de Janeiro pela Central de Regulação Única de Leitos 

(CRU). 

Resolução SMS nº 

4523, de 15 de 

dezembro de 2020 

  

Aprova e concede efeito normativo à NOTA TÉCNICA 

CONJUNTA Nº 08/2020 (S/CGVS/CVS e S/ SUBHUE) - 

ANEXO I - Definições para notificação/investigação de 

casos de surto de síndrome gripal por COVID19 em 

ambiente hospitalar - conduta e investigação 

epidemiologia. 
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Decreto Rio nº 48279 

de 11 de dezembro de 

2020 

Estabelece horário de funcionamento escalonado para 

indústria, comércio e serviço e altera o Decreto Rio no 

48.165, de 3 de novembro de 2020, que divulga a ata do 

Comitê Científico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 

que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências. 

Edital SME N.º 12, de 

10 DE dezembro de 

2020 

 Dispõe sobre as normas e os procedimentos necessários 

para a realização do sorteio público de Candidatos às 

vagas, para 2021, exclusivamente, da Escola Municipal 

03.12.043 Cívico-Militar Carioca General Abreu, para o 

atendimento do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dá 

outras providências. 

Resolução SME nº 230, 

de 09 de dezembro de 

2020 

Estabelece diretrizes para avaliação escolar na rede pública 

do sistema municipal de ensino, em caráter excepcional, 

no período de pandemia - Biênio 2020/2021 e dá outras 

providências. 

Resolução SME n.º 229 

de 09 de dezembro de 

2020 

Dispõe sobre a lotação de servidores nas hipóteses que 

menciona e dá outras providências. 

AVISO 

Plano de abertura de 
leitos SRAG da rede 

hospitalar da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro para o 
enfrentamento da pan-
demia de COVID-19  

(atualização 08/12/2020) 

O plano de abertura de leitos da rede hospitalar da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro foi 

elaborado para o enfrentamento da pandemia de 

Coronavírus. 

Descreve o planejamento da ampliação da oferta de leitos 

municipais de internação hospitalar na cidade e integra o 

plano municipal de enfrentamento da pandemia de 

Coronavírus. 

Decreto Municipal nº 

48.248, de 3 de 

dezembro de 2020 

Regulamenta, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, a 

Lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe 

sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020 e o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, 

que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020. 

Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reuniu-se o Comitê Científico diante do aumento da 

demanda por leitos dedicados à COVID-19 no âmbito da 

Cidade do Rio de Janeiro.  
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Reunião de 02 de 

dezembro de 2020. 

Resolução SMF nº 

3191 de 02 de 

dezembro de 2020. 

 

Dispõe sobre normas transitórias para o processo de 

inclusão predial desenvolvido no âmbito da Gerência de 

Controle Cadastral e Inclusão Predial da Coordenadoria do 

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 

como medida emergencial decorrente da pandemia do 

novo Coronavírus. 

 

Resolução SMS nº 4554, 

de 30 de setembro de 

2020 

Atualiza NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 06/2020 (SUBPAV, 

CGVS/CVS, SUBHUE) - ANEXO I - Definições operacionais 

para notificação/investigação de COVID-19, fluxos e 

métodos para investigação Laboratorial, com a estratégia 

de ampliação da testagem de Biologia Molecular RT-PCR 

para a detecção do RNA do Coronavírus (SARS-CoV-2) no 

âmbito do município do Rio de Janeiro; Orientações sobre 

a utilização e distribuição de Testes Rápidos para COVID-

19, no Município do Rio de Janeiro e Orientações técnicas 

sobre afastamento laboral, retorno às atividades de 

trabalhadores de saúde da Rede Municipal de Saúde com 

histórico de exposição e/ou infecção pelo Novo 

Coronavírus, publicada em DO nº 145 de 02 de outubro de 

2020). 

Lei nº 6.803, de 25 de 

novembro de 2020 
Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico 

como essenciais para a população carioca em tempos de 

crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou 

catástrofes naturais 

 

Publicação: 26 de novembro de 2020 - nº 180 – p.2 

Resolução nº 3325 de 25 

de novembro de 2020 
Estabelece critérios para retomada das atividades de 

atendimento ao público pela Secretaria Municipal de 

Transportes - SMTR, no Período Conservador estipulado 

pelo Decreto 48.165/20, em função dos impactos da 

pandemia de COVID-19 e dá outras providências. 

 

Publicação: 26 de novembro de 2020 - nº 180 – p.44 

Portaria “N” F/CFE nº 

156, de 18 de novembro 

de 2020 

 

 

Prorroga a suspensão do atendimento ao público em geral 

da Coordenação de Feiras em virtude da pandemia de 

COVID-19. 

 

Publicação: 19 de novembro de 2020 - nº 176 – p.22 
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Resolução SME nº 220 

de 18 de novembro de 

2020. (*) 

 

 

Estabelece orientações para o retorno, de forma segura, 

dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação ao 

trabalho presencial e dá outras providencias. 

 

(*) Republicado por saído com incorreções no DO Rio nº 176, de 
19/11/2020, p. 16 e 17 

 

Publicação: 23 de novembro de 2020 - nº 177 – p.101 

Decreto Rio nº 48181, 

de 12 de novembro de 

2020 

Autoriza, em caráter excepcional e experimental, com a 

contínua e regular avaliação pela Companhia de 

Engenharia de Tráfego - CET-RIO e pela Secretaria 

Municipal de Transportes - SMTR, a operação do Serviço 

de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de 

Aluguel a Taxímetro do Município do Rio de Janeiro - Táxi, 

em parte do Corredor Expresso BRT Transcarioca, em 

ligação ponto a ponto entre o Terminal Alvorada e o 

Aeroporto do Galeão, em ambos os sentidos, e dá outras 

providências. 

Portaria “N” CVL/ 

SUBSC/CGRH nº 13 DE 

10 de novembro de 

2020 

 

Estabelece orientações aos órgãos que compõem o 

Sistema de Recursos Humanos da Prefeitura do Rio de 

Janeiro para o retorno seguro ao trabalho presencial. 

(Decreto Rio nº 47.247, de 13 de março de 2020) 

Deliberação E/CME n.º 

43, de 06 de novembro 

de 2020 

 

Estabelece critérios para o cômputo das atividades 

escolares não presenciais do biênio 2020/2021 e atribui 

tratamento diferenciado aos alunos da rede pública de 

ensino do Município do Rio de Janeiro que a elas não 

tiveram acesso e dá outras providências. 

Portaria TR/SUBT Nº 

006 de 27 de outubro 

de 2020 

 Determina a adoção de medidas operacionais, sistêmicas 

e administrativas concernentes ao vencimento da Carteira 

Nacional de Habilitação - CNH, no Sistema de Transportes 

Urbanos - STU, em caráter excepcional. 

Decreto Rio nº 48143, 

de 23 de outubro de 

2020 

Dá nova redação ao artigo 12 do Decreto nº 21.740, de 12 

de julho de 2002, que regulamenta a Lei nº 3.360, de 7 de 

janeiro de 2002, e dá outras providências. 

Resolução SEMESQVE 

nº 047, de 23 de 

outubro de 2020 

Estabelece medidas e ações para a retomada gradual das 

atividades do Termo de Colaboração nº 270/2018. 

Decreto Rio nº 48071, 

de 22 de outubro de 

2020 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, 

que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências. 
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Resolução Conjunta 

“N” SMDEI/SMASDH nº 

01, de 20 de outubro de 

2020 

Institui o Projeto de Apoio ao Empreendedor Social Carioca 

- PESC no Município do Rio de Janeiro, e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 48021, 

de 19 de outubro de 

2020 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro, altera o Decreto Rio no 

47.488, de 2 de junho de 2020, que institui o Comitê 

Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e 

acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência 

dos impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras 

providências. 

Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reunião de 15 de 

outubro de 2020 

Reuniu-se o Comitê Científico para avaliar os indicadores 

do Plano de Retomada da Cidade do Rio de Janeiro e 

deliberar sobre possibilidade de novas aberturas no plano 

de retomada. 

Resolução SMC n° 442, 

de 13 de outubro de 

2020 

 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos previstos na Lei 

Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de 

agosto de 2020 e pelo Decreto nº 10.489, de 17 de 

setembro de 2020, que dispõe sobre as ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 

de março de 2020. 

Portaria “N” 

S/SUBVISA nº 673, de 

09 de outubro de 2020 

Cria o Formulário de Autodeclaração de Protocolo Sanitário 

- FAPS para os estabelecimentos privados de ensino 

presencial e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 48.002, 

de 9 de outubro de 

2020 

Regulamenta, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, a 

Lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe 

sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020. 

*Resolução 

SMDT/SUBPD “N” nº 

01 de 06 de outubro de 

2020 

Estabelece medidas de prevenção específicas para o 

funcionamento dos equipamentos e das atividades que 

menciona em conformidade com as Medidas Preventivas 

da Covid-19. 

(*) Republicado por incorreções no D.O. Rio nº146 de 05/10/2020, 

col.03, pag.25 
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Decreto Rio n 47.998, 

de 6 de outubro de 

2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 

que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências. 

Decreto Rio n 47.960, 

de 28 de setembro de 

2020 

Regula a autuação e reboque de veículos na orla marítima 

durante a pandemia do novo Coronavírus. 

Resolução SME nº 213, 

de 28 de setembro de 

2020 

Regulamenta a oferta de atividades escolares não 

presenciais, em caráter excepcional, nas Unidades de 

Ensino da Rede Pública do Sistema Municipal da Cidade do 

Rio de Janeiro, para cômputo da carga horária mínima 

anual obrigatória, no contexto da pandemia e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 47.958 

de 24 de setembro de 

2020 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.903 de 11 de setembro de 2020, 

que divulga a ata da reunião do Comitê Científico da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, altera os Decretos 

Rio nos 47.282, de 21 de março de 2020, que determina a 

adoção de medidas adicionais, pelo Município, para 

enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID-

19, e dá outras providências, e 47.488, de 2 de junho de 

2020, que institui o Comitê Estratégico para 

desenvolvimento, aprimoramento, e acompanhamento do 

Plano de Retomada, em decorrência dos impactos da 

pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 

Deliberação E/CME n.º 

42, de 23 de setembro 

de 2020. 

 Aprova a reorganização do currículo carioca, do calendário 

escolar e estabelece atividades escolares presenciais e/ou 

não presenciais na rede pública de ensino do Município do 

Rio de Janeiro no contexto da pandemia e dá outras 

providências. 

Lei Complementar nº 

221, de 23 de setembro 

de 2020 

Dispõe sobre a segurança dos moradores de conjuntos 

residenciais de baixa renda a partir da pandemia do 

Coronavírus, altera a Lei Complementar nº 126, de 26 de 

março de 2013 e dá outras providências. 

Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reuniu-se o Comitê Científico para avaliar os indicadores 

do Plano de Retomada da Cidade do Rio de Janeiro. A 

situação epidemiológica da COVID-19 apresenta, em 
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Reunião de 18 de 

setembro de 2020 

 

relação às semanas anteriores, um aumento lento e 

gradual do número de leitos de enfermaria e UTI ocupados. 

Decreto Rio nº 47926, 

de 17 de setembro de 

2020 

Determina a suspensão da cobrança da tarifa de pedágio 

na Avenida Governador Carlos Lacerda - Linha Amarela, e 

dá outras providências. 

Lei nº 6772, de 11 de 

setembro de 2020 

 

Dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito no 

âmbito do Município do Rio de Janeiro, considerando a crise 

econômica oriunda da pandemia do novo Coronavírus. 

Decreto Rio nº 47903, 

de 11 de setembro de 

2020 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro, altera os Decretos Rio nos 

47.282, de 21 de março de 2020, que determina a adoção 

de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento 

da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras 

providências, e 47.488, de 2 de junho de 2020, que institui 

o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências, e dá outras 

providências. 

 

Decreto Rio nº 47.958 de 24 de setembro de 2020. 

Resolução “N” SMS nº 

4531, de 11 de 

setembro de 2020 

Regulamenta, em caráter temporário e excepcional, a 

realização de testes rápidos - ensaios 

imunocromatográficos e coleta de material biológico para 

RT-PCR para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo 

Coronavírus na forma que menciona e revoga a Resolução 

“N” SMS Nº 4.397, de 11 de maio de 2020. 

*Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reunião de 08 de 

setembro de 2020 

Reuniu-se o Comitê Científico para avaliar os indicadores 

do Plano de Retomada da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

(*) Republicada por incorreção 

Resolução nº 3314, de 

4 de setembro de 2020 

(Secretaria de 

Transportes) 

Altera a RESOLUÇÃO Nº 3.251 de 17 de março de 2020 

que suspende o funcionamento das faixas reversíveis nas 

vias da cidade do Rio de Janeiro. 

Resolução SMS nº 

4525, de 4 de setembro 

de 2020 

Altera o item 4 do Anexo da Resolução SMS nº 4.424, de 

3 de junho de 2020, que estabelece medidas de prevenção 

específicas para o funcionamento dos estabelecimentos e 

atividades que menciona e medidas necessárias à 
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obtenção, utilização e suspensão de uso do Selo de 

Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19. 

Decreto Rio nº 47882, 

de 3 de setembro de 

2020 

 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro e altera o Decreto Rio nº 

47488, de 2 de junho de 2020, que institui o Comitê 

Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e 

acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência 

dos impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 47878, 

de 3 de setembro de 

2020 

 

Prorroga, em caráter excepcional, o prazo previsto no 

Decreto Rio nº 47.187, de 2 de março de 2020, que 

prorroga o prazo previsto no Decreto Rio nº 46749, de 4 

de novembro de 2019, na forma que menciona. 

Resolução SMS nº 

4516, de 31 de agosto 

de 2020 

Recomendações sobre a retomada dos atendimentos  

odontológicos eletivos nas Unidades da Atenção Primária à 

Saúde do município do Rio de Janeiro frente à pandemia 

de COVID-19. 

Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reunião de 27 de 

agosto de 2020 

Reuniu-se o Comitê Científico para avaliar os indicadores 

do Plano de Retomada da Cidade do Rio de Janeiro. 

Resolução nº 3311, de 

26 de agosto de 2020 

Dispõe sobre a suspensão de circulação de veículos de 

carga no túnel Vice-Presidente José Alencar. 

Conselho Municipal de 

Educação Indicação nº 

11/2020 

Indicações preliminares para a educação carioca no 

contexto da pandemia. 

Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reunião de 21 de 

agosto de 2020 

Reuniu-se o Comitê Científico para avaliar os indicadores 

do Plano de Retomada da Cidade do Rio de Janeiro. 

Lei nº 6765, de 20 de 

agosto de 2020 

Dispõe sobre a garantia de atendimento ambulatorial e de 

emergência na forma que menciona e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 47798 

de 20 de agosto de 

2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.264, de 17 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito 

fazendário em face da pandemia do novo Coronavírus - 

Covid-19, e dá outras providências. 
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Resolução SMS nº 

4510, de 20 de agosto 

de 2020 

Dispõe sobre as diretrizes e competências para a 

reabertura dos campos de estágio nas unidades de saúde 

da SMS no âmbito do Sistema Único de Saúde no Município 

do Rio de Janeiro, em atendimento ao DECRETO RIO Nº 

47.489, de 02 de junho de 2020. 

Lei Complementar nº 

219, de 19 de agosto 

de 2020 

Estabelece incentivos e benefícios para pagamento de 

contrapartida no licenciamento e legalização de 

construções no Município do Rio de Janeiro, em caráter 

temporário, mediante benefícios urbanísticos com 

cobrança de contrapartida como forma de viabilizar 

recursos para o enfrentamento das crises sanitária e 

econômica oriundas da pandemia da Covid-19 e dá outras 

providências. 

VER: Direta de Inconstitucionalidade 0058849-

62.2020.8.19.0000 

(*)Decreto Rio nº 

47796, de 19 de agosto 

de 2020 

Regulamenta a aplicacação da Lei Complementar nº 219, 

de 19 de agosto de 2020, que estabelece incentivos e 

benefícios para pagamento de contrapartida no 

licenciamento e legalização de construções no Município do 

Rio de Janeiro, em caráter temporário, mediante benefícios 

urbanísticos com cobrança de contrapartida como forma de 

viabilizar recursos para o enfrentamento das crises 

sanitária e econômica oriundas da pandemia da COVID-19 

e dá outras providências. 

(*) Republicado por ter saído com incorreções no D.O. Rio de 20 de agosto 
de 2020. 

VER: Direta de Inconstitucionalidade 0058849-

62.2020.8.19.0000 

Decreto Rio nº 47793, 

de 19 de agosto de 

2020 

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Empresa 

Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RIOSAÚDE 

Resolução SMS nº 

4509, de 18 de agosto 

de 2020 

Dispõe sobre as orientações para a reabertura dos campos 

de estágio nas unidades de saúde da SMS no âmbito do 

Sistema Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro, 

em atendimento ao DECRETO RIO Nº 47.489, de 02 de 

junho de 2020. 

Lei nº 6.762, de 13 de 

agosto de 2020 

 

Dispõe sobre políticas de atendimento a pessoas com 

deficiência nos locais que especifica e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 47783, 

de 12 de agosto de 

2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.296, de 24 de março de 2020, 

que dispõe sobre o procedimento para credenciamento de 

estabelecimentos hoteleiros para hospedagem de idosos 

assintomáticos moradores de comunidades carentes 
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 visando prevenir a contaminação pelo novo Coronavírus - 

COVID-19 - e dá outras providências. 

Resolução SMS nº 

4504, de  12 de agosto 

de 2020 

 

Aprovar e conceder efeito normativo à Nota Técnica 

S/CGVS/CVS Nº 03 - Supervisão das Atividades de Campo 

da Vigilância Ambiental em Saúde, anexo I desta 

Resolução. 

Decreto Rio nº 47770, 

de 7 de agosto de 2020 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro e altera o Decreto Rio nº 

47.488, de 02 de junho de 2020, que institui o Comitê 

Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e 

acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência 

dos impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras 

providências. 

Resolução SMS nº 

4500, de 05 de agosto 

de 2020 

Altera a denominação do indicador de base referencial da 

Resolução SMS Nº 4425, de 05 de junho de 2020, que 

instituiu, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, a 

obrigatoriedade dos hospitais e das unidades de saúde da 

rede privada a fornecerem, diariamente, à Secretaria 

Municipal de Saúde, no ambiente virtual da Plataforma 

SMS-RIO, os dados numéricos sobre os mapas de leitos, 

para cálculo da taxa de ocupação de leitos de UTI do setor 

suplementar e dá outras providências. 

Resolução SMS nº 

4498, de 03 de agosto 

de 2020 

“Aprovar e conceder efeito normativo à a NOTA TÉCNICA 

Orientações clínicas na internação de casos suspeitos de 

COVID 19 em gestantes ou puérperas”. 

Ata Comitê Científico 

da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro 

Reunião de 31 de Julho 

de 2020 

 

Acompanhamento dos Indicadores de Saúde com Abertura 

das Atividades. 

Lei nº 6.761, de 28 de 

julho de 2020 

 

Cria o programa de auxílio às famílias dos servidores 

vítimas de Covid-19 e dá outras providências. 

Lei nº 6.759, de 28 de 

julho de 2020 

Institui o Memorial às Vítimas da Pandemia do Novo 

Coronavírus (Covid-19). 

Resolução CMAS nº 35, 

de 27 de julho de 2020 

 

Altera a Resolução CMAS Rio nº 15/2020, que estabeleceu, 

em caráter excepcional, procedimentos e alterou prazos e 

atividades dos processos de inscrição, de regularidade e 

atendimento, durante o período de calamidade decretada 

no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
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Resolução SMS nº 

4488, de 24 de julho de 

2020 

Homologar a Deliberação S/COMS nº 419 de 22 de julho 

de 2020, onde é tornado público que o Conselho Municipal 

de Saúde, diante da pandemia provocada pelo 

Coronavírus, deliberou adotar, como posicionamento, sua 

contrariedade pela reabertura das escolas no Município do 

Rio de Janeiro até que seja comprovada a existência de 

mecanismos e processos que se demonstrem realmente 

seguros para todos os envolvidos com este retorno. 

Resolução SMS nº 

4481, de 23 de julho de 

2020 

Orientações sobre atendimento das prescrições digitais e 

com certificação digital nas farmácias da Rede Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro. 

Decreto Rio nº 47683, 

de 22 de julho de 2020* 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 

que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências. 

*Republicado por alterações no D.O Rio de 23/07/2020. 

Resolução nº 3302, de 

21 de julho de 2020 

Dispõe sobre a ampliação de atendimento e o 

funcionamento do Protocolo descentralizado da Secretaria 

Municipal de Transportes, situado na Estrada do 

Guerenguê. 

Deliberação nº 

1385/2020 

ASDH/CMDCA 

Dispõe sobre o estabelecimento de reuniões remotas a 

serem realizadas pelo CMDCA-Rio, em caráter excepcional, 

em razão da pandemia global do novo coronavírus - 

COVID-19. 

Decreto Rio nº 47604, 

de 16 de julho de 2020 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 

que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências. 

*Resolução SMS nº 

4470, de 14 de julho de 

2020 

Dispõe sobre as orientações para a retomada gradual e 

programada das cirurgias eletivas nas unidades de saúde 

da SMS no âmbito do Sistema Único de Saúde no Município 

do Rio de Janeiro, em atendimento ao DECRETO RIO Nº 

47.489, de 02 de junho de 2020. 

(*) Republicada por incorreção no D.O. Rio de 15/07/2020, nº 89, pagina 

05. 

Decreto Rio nº 47598, 

de 10 de julho de 2020 
Suspende por prazo indeterminado a venda de bebidas 

alcoólicas em bancas de jornais e revistas no Município do 

Rio de Janeiro. 
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Decreto Rio nº 47593, 

de 9 de julho de 2020 
Altera os Decretos Rio nos 47.488, de 2 de junho de 2020, 

que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências, e 47.550, de 26 de 

junho de 2020, que dispõe sobre condições de colocação 

de mesas e cadeiras em logradouros públicos, em caráter 

extraordinário, por restaurantes, bares, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres, até 31 de dezembro de 

2020, e dá outras providências. 

Lei nº 6.757, de 07 de 

julho de 2020 
Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de 

serviços de entrega (delivery) on-line de alimentos a 

aceitarem em suas plataformas o cadastramento apenas de 

estabelecimentos que estejam devidamente licenciados pelo 

Poder Executivo e dá outras providências. 

Reunião de 09 de julho 

de 2020 

Comitê Científico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

Decreto Rio nº 47586, 

de 3 de julho de 2020 

Altera os indicadores de saúde previstos no art. 14 e no 

Anexo I do Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 

que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências. 

Nota Técnica 

S/SUBVISA nº 

05/2020 

Esta publicação tem por objetivo esclarecer as principais 

dúvidas relativas a prescrição e dispensação de 

medicamentos sujeitos a controle especial durante a 

pandemia de COVID-19 

Resolução SMS nº 

4462, de 01 de julho de 

2020 

 

Aprovar e conceder efeito normativo à Nota Técnica SMS-

RJ nº 04/200 da Coordenadoria Técnica de Saúde Bucal, 

Anexo I desta Resolução - Recomendações sobre a 

retomada dos atendimentos odontológicos eletivos nas 

Unidades da Atenção Primária à Saúde do município do Rio 

de Janeiro frente à pandemia de COVID-19. 

Resolução SMS nº 

4461, de 01 de julho de 

2020 

Aprovar e conceder efeito normativo à Nota Técnica SMS-

RJ nº 03/200 da Coordenadoria Técnica de Saúde Bucal, 

Anexo I desta Resolução - Recomendações sobre a 

retomada dos atendimentos odontológicos eletivos nos 
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Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) do 

município do Rio de Janeiro frente à pandemia de COVID-

19. 

Boletim Informativo  

S/SUBVISA Nº 

18/2020 

O Boletim Informativo Cuidados no Uso de Saneantes 

contém as principais orientações de uso dos saneantes e a 

importância da intensificação da limpeza e desinfecção das 

superfícies e das mãos como prevenção e combate ao 

coronavírus Covid-19 

Decreto Rio nº 47559, 

de 29 de junho de 2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, 

que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus-COVID-19, e dá outras providências. 

Portaria TR/SUBT  03, 

de 29 de junho de 2020 
Estabelece medidas adicionais para enfrentamento da 

pandemia do novo Coronavírus - COVID-19 no Serviço 

Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO. 

Resolução SMASDH nº 

05, de 29 de junho de 

2020 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, para o 

enfrentamento à pandemia, provocada pelo novo 

Coronavírus COVID-19, no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. 

Decreto Municipal RIO 

nº 47.551, de 

26.06.2020 

 

Diário Oficial do Município 

do Rio de Janeiro de 

26.06.2020 – 2ª Edição 

Altera os Decretos Rio nos 47.282, de 21 de março de 

2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências, e 

47.488, de 2 de junho de 2020, que institui o Comitê 

Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e 

acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência 

dos impactos da pandemia da COVID19, e dá outras 

providências. 

Decreto Municipal RIO 

nº 47.550, de 

26.06.2020 

 

Diário Oficial do Município 

do Rio de Janeiro de 

26.06.2020 – 2ª Edição 

 

Dispõe sobre condições de colocação de mesas e cadeiras 

em logradouros públicos, em caráter extraordinário, por 

restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos 

congêneres, até 31 de dezembro de 2020, e dá outras 

providências. 
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Resolução Conjunta 

SMTR/SMS nº 42, de 

24 de junho de 2020 

Dispõe sobre medidas de adequação do transporte público 

por ônibus alinhadas ao Plano de Retomada da Cidade do 

Rio de Janeiro em função dos impactos da pandemia de 

Covid-19, o Programa “Rio de Novo”. 

Resolução SMS nº 

4456, de 23 de junho 

de 20200 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de Notificação de Casos/ 

óbitos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica em 

Crianças e Adolescentes no âmbito do município do Rio de 

Janeiro. 

Decreto RIO nº 47540, 

de 20 de junho de 2020 

Altera os Decretos Rio nºs 47.282, de 21 de março de 

2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências, e 

47.488, de 2 de junho de 2020, que institui o Comitê 

Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e 

acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência 

dos impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras 

providências. 

Resolução SMS nº 

4455, de 19 de junho 

de 2020 

Aprova e concede efeito normativo à atualização da 

SUBREG/SUBHUE/SUBPAV de 18/06/2020, anexo I desta 

Resolução. 

(*) Nota técnica republicada por atualização da Resolução SMS nº 4.345 

de 30 de março de 2020. 

LEI Nº 6.749, DE 18 DE 

JUNHO DE 2020 
Dispõe sobre a criação de Programa de Informação sobre 

o Novo Coronavírus para o atendimento e informação a 

parentes de pacientes internados na Rede Pública de 

Saúde do Município do Rio de Janeiro. 

RESOLUÇÃO SMS Nº 

4438 DE 15 DE JUNHO 

DE 2020. 

Institui, no âmbito dos hospitais de campanha e nas 

unidades hospitalares com leitos dedicados ao tratamento 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/COVID-19), 

situadas no território do Município do Rio de Janeiro, as 

equipes do Núcleo de Regulação (NRs), para apoio ao 

monitoramento de ocupação de leitos públicos, a fim de 

qualificar e otimizar o processo regulatório, durante a 

pandemia da COVID-19. 

*RESOLUÇÃO SMS Nº 

4437 DE 15 DE JUNHO 

DE 2020 

Dispõe sobre as Orientações para a retomada gradual e 

programada das consultas ambulatoriais nas unidades de 

saúde próprias, conveniadas e contratadas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro, 
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em atendimento ao DECRETO RIO Nº 47.489, de 02 de 

junho de 2020. 

(*) Republicada por incorreção no D.O. RIO de 16/06/2020, nº 67, Pagina 
11. 

Portaria “N” F/CFE 

(RJ) Nº 134, DE 

10.06.2020 

Prorroga a suspensão de funcionamento das feiras de 

ambulantes, feiras especiais e de Feirartes do Município do 

Rio de Janeiro, em virtude da pandemia de COVID-19. 

Resolução PGM Nº 

1002 DE 10/06/2020 

Prorroga o prazo de validade das certidões de dívida ativa 

e dá outras providências. 

Resolução SMS nº 

4425, de 05 de junho 

de 2020 

 

Regulamenta, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, a 

obrigatoriedade dos hospitais e das unidades de saúde da 

rede privada a fornecerem, diariamente, à Secretaria 

Municipal de Saúde, no ambiente virtual da Plataforma 

SMS-RIO, os dados numéricos sobre os mapas de leitos 

dedicados ao tratamento da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG/COVID-19). 

Resolução Conjunta 

SMS/SMASDH/ SMDT 

Nº 66, de 05 de junho 

de 2020 

 

Dispõe sobre medidas especiais de interesse sanitário e 

epidemiológico relativas ao funcionamento de Instituições 

de Longa Permanência do Idoso - ILPI, e de Pessoas com 

Deficiência, em razão da pandemia de Covid-19. 

Resolução SMS n° 

4.424 de 03 de junho 

de 2020 (*) 

 

 

 

 

Publicação: 08 de dezembro 
de 2020 - nº 188 – p.22 

Estabelece medidas de prevenção específicas para o 

funcionamento dos estabelecimentos e atividades que 

menciona e medidas necessárias à obtenção, utilização e 

suspensão de uso do Selo de Conformidade com as 

Medidas Preventivas da Covid-19. 

(*) Republicadas por incorreção no D.O Rio de 04/06/2020, nº 60, página 
12. 

Nova publicação no D.O. Rio de 11/08/2020, nº 108, página 32. 

Publicação: 23 de novembro de 2020 - nº 177 – p.16 

 

Resolução SMS nº 

4423, de 03 de junho 

de 2020 

Estabelece o fluxo de atualização diária dos dados e 

indicadores de saúde constantes no Decreto Rio nº 47.488 

de 02 de junho de 2020 por parte da Secretaria Municipal 

de Saúde 

Decreto Rio nº 47.489, 

de 2 de junho de 2020* 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, 

que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus-COVID-19, e dá outras providências. 

*Republicado por ter saído com incorreções no D.O. Rio de 02/06/2020 - 
2ª edição. 
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Decreto Rio nº 47.489, 

de 2 de junho de 2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, que 

determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, 

para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus-

COVID-19, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.488, 

de 2 de junho de 2020 

 

 

D.O. RIO DE 2 DE JUNHO DE 2020 - 2ª EDIÇÃO (Retificação) 

Decreto Rio nº 47.488, 

de 2 de junho de 2020 

Institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 

Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da 

COVID-19, e dá outras providências. 

Portaria “N” F/CFE Nº 

132, de 28 de maio de 

2020 

Prorroga a suspensão de funcionamento das feiras de 

ambulantes, feiras especiais e de Feirartes do Município do 

Rio de Janeiro, em virtude da pandemia de COVID-19. 

Decreto Rio n° 47.461, 

de 25 de maio de 2020 

 

Dispõe sobre o funcionamento de templos religiosos de 

qualquer natureza, durante a pandemia decorrente do 

novo coronavirus - COVID - 19, e dá outras providências 

Resolução SMIHC Nº 

88, de 22 de maio de 

2020 

Institui a obrigatoriedade de remessa de informações por 

parte dos cemitérios concessionários e permissionários nos 

prazos que especifica e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.439, 

de 21 de maio de 2020 

 

Dispõe sobre a constatação e noticiação de infrações 

sanitárias, em caráter excepcional e temporário, por 

agentes da Guarda Municipal do Rio de  Janeiro, durante a 

vigência da situação de emergência no Município  em face 

da pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

Lei nº 6.744, de 20 de 

maio de 2020 

 

Dispõe sobre o fornecimento obrigatório de equipamento 

de proteção individual (EPI) aos empregados de postos 

autorizados de revenda de combustíveis e lojas de 

conveniências durante as medidas de combate à pandemia 

de coronavírus (Covid-19) no Município do Rio de Janeiro, 

e dá outras providências. 

Lei nº 6.743, de 20 de 

maio de 2020 

Determina prioridade na vacinação contra gripe aos 

cuidadores em decorrência do combate ao novo 

coronavírus. 

Lei nº 6.742, de 20 de 

maio de 2020 

Dispõe sobre a aplicação de sanções aos estabelecimentos 

comerciais do Município do Rio de Janeiro por majoração 

abusiva de preços de produtos essenciais à saúde durante 

o período de decretação de calamidade pública gerado pela 

pandemia de coronavírus. 

Anexo I à Resolução 

Conjunta 

Recomendações para os serviços de abordagem às pessoas 

em situação de rua e serviços de acolhimento institucional 

da Cidade do Rio de Janeiro, referentes a COVID-19. 
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SMS/SMASDH nº 67, 

de 20 de maio de 2020 

Resolução Conjunta 

SMS/SMASDH nº 65, 

de 18 de maio de 2020 

Dispõe sobre o processo de trabalho no período de 

hospedagem dos idosos e seus acompanhantes moradores 

de comunidades socialmente vulneráveis, visando prevenir 

a contaminação pelo novo Coronavírus - COVID -19 e dá 

outras providências. 

Resolução SMS nº 

4402, de 18 de maio de 

2020 

Aprovar e conceder efeito normativo à Nota Técnica nº 

006/2020, anexo I desta Resolução: Orientações para as 

unidades de saúde próprias, conveniadas e contratadas no 

âmbito do SUS do Município do Rio de Janeiro sobre a 

regulação (agendamento) de consultas, exames e/ou 

procedimentos ambulatoriais eletivos agendados pelo SISREG 

durante a Pandemia pelo COVID-19. 

Portaria TR/CRV nº 

4.197/2020 

Proíbe estacionamento de veículos sem via do bairro 

Freguesia como medida adicional de contenção do contágio 

pelo Novo Coronavírus - COVID-19. 

Portaria TR/CRV nº 

4.194 

 

Proíbe o estacionamento de veículos nas vias localizadas 

junto à Orla da praia dos Bairros Copacabana, Ipanema, 

Leblon São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio dos 

Bandeirantes como medida adicional de contenção do 

contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19. 

Resolução “N” SMS n° 

4397, de 11 de maio de 

2020 

Regulamenta, em caráter temporário e excepcional, a 

realização de testes rápidos - ensaios 

imunocromatográficos, para a pesquisa de anticorpos ou 

antígeno do novo Coronavírus na forma que menciona. 

Portaria TR/CRV nº 

4.183 

Proíbe o estacionamento de veículos nas vias localizadas 

junto à Orla da praia dos Bairros Copacabana, Ipanema, 

Leblon São Conrado, Urca, Barra da Tijuca e Recreio dos 

Bandeirantes como medida adicional de contenção do 

contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19. 

Decreto Rio nº 47.424, 

de 11 de maio de 2020 

 

Dispõe sobre vedações transitórias, em ressalva ao disposto 

no Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, altera o 

Decreto Rio nº 47.328, de 27 de março de 2020, e dá outras 

providências. 

Portaria TR/CRV 4.169 Autoriza a interdição ao trânsito de veículos em vias dos 

Bairros Santa Cruz, Campo Grande e Bangu para 

realização do evento “Atendimento da Caixa Econômica 

Federal”. 

Portaria TR/CRV 4.168 

 

Autoriza interdição ao trânsito de veículos em vias do 

Bairro Centro para realização de operação para evitar 

aglomerações de pessoas na Uruguaiana – Combate ao 

COVID- 19. 

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4618/#/p:8/e:4618
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4618/#/p:8/e:4618
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4570/#/p:4/e:4570
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4570/#/p:4/e:4570
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4570/#/p:4/e:4570
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4570/#/p:8/e:4570
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4570/#/p:8/e:4570
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4570/#/p:8/e:4570
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4566/#/p:17/e:4566
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4566/#/p:17/e:4566
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4565/#/p:14/e:4565
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4565/#/p:14/e:4565
http://www.sincofarma-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Resolução-N°4397-SMS.pdf
http://www.sincofarma-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Resolução-N°4397-SMS.pdf
http://www.sincofarma-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Resolução-N°4397-SMS.pdf
http://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/656543/4562
http://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edicoes/imprimir_materia/656543/4562
http://www.sindrio.com.br/wp-content/uploads/2020/05/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo-1.pdf
http://www.sindrio.com.br/wp-content/uploads/2020/05/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo-1.pdf
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4559/#/p:18/e:4559
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4559/#/p:18/e:4559


            

 

COVID-19 
Legislação do Município do Rio de Janeiro 

 

Portal do Conhecimento / Legislação / Legislação Selecionada / Legislação por Assunto 

 
Data da atualização: 25.07.2022 

 
 

   
 

Decreto Rio nº 47394, 

de 29 de abril de 2020 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, 

que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 

Município, para enfrentamento da pandemia do novo 

Coronavírus-COVID-19, e dá outras providências 

Portaria “N”F/CFE nº 

125, de 29 de abril de 

2020 

Prorroga a suspensão de funcionamento das feiras  de 

ambulantes, feiras especiais e de Feirantes do Município do 

Rio de Janeiro, em virtude da pandemia de COVID-19. 

*Resolução SMS nº 

4387, de 29 de abril de 

2020 

Orientações sobre a utilização e distribuição de Testes 

Rápidos para Covid19, no Município do Rio de Janeiro. 

(Atualização em 22/07/20) 

*Republicado em 24.07.2020 

Prefeitura suspende 

feiras livres por 10 dias 

 

Em decreto publicado na noite desta quarta-feira (22), a 

Prefeitura do Rio de Janeiro determinou a suspensão 

durante 10 dias das feiras livres, como forma de evitar 

aglomeração e, assim, conter a propagação do novo 

coronavírus. 

Decreto nº 47.375, de 

18 de abril de 2020 

 

Fica considerado obrigatório o uso de máscara facial não 

profissional durante o deslocamento de pessoas pelos bens 

públicos do Munícipio e para atendimento em 

estabelecimentos com funcionamento autorizado. 

Decreto Rio nº 47.357, 

de 08 de abril de 2020 

 

Dispõe sobre o fornecimento de Cartão Cesta Básica aos 

alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, inscritos nos 

Programas Bolsa Família ou Cartão Família Carioca, em 

decorrência da pandemia do novo Coronavírus-COVID-19, 

e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.356, 

de 08 de abril de 2020 

 

Altera o Decreto Rio n° 47.282, de 21 de março de 2020, que 

determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, 

para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus-

COVID-19, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.355, 

de 08 de abril de 2020 

 

Decreta Estado de Calamidade Pública no Município do Rio 

de Janeiro em decorrência da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus-Covid-19, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº  47.301, 

de 26 de março de 

2020 

Altera o Decreto Rio n° 47.282, de 21 de março de 2020, 
que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 
Município, para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus-COViD-19, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.296, 

de 24 de março de 

2020 

Dispõe sobre o procedimento para credenciamento de 

estabelecimentos hoteleiros para hospedagem de idosos 

assintomáticos moradores de comunidades carentes 

visando prevenir a contaminação pelo novo Coronavírus - 

COVID-19 - e dá outras providências. 

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4543#/p:4/e:4543?find=amplia%20o%20isolamento
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4543#/p:4/e:4543?find=amplia%20o%20isolamento
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4543/#/p:37/e:4543
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4543/#/p:37/e:4543
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4543/#/p:37/e:4543
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4639/#/p:21/e:4639
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4639/#/p:21/e:4639
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4639/#/p:21/e:4639
https://riocontraocorona.rio/noticias/prefeitura-suspende-feiras-livres-por-10-dias/
https://riocontraocorona.rio/noticias/prefeitura-suspende-feiras-livres-por-10-dias/
http://doweb.rio.rj.gov.br/ver-flip/4527/#/p:2/e:4527
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4515#/p:2/e:4515?find=decreto%20nº%2047355
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4515#/p:2/e:4515?find=decreto%20nº%2047355
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4515#/p:2/e:4515?find=decreto%20nº%2047355
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4515#/p:2/e:4515?find=decreto%20nº%2047355
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4515#/p:2/e:4515?find=decreto%20nº%2047355
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4515#/p:2/e:4515?find=decreto%20nº%2047355
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4492#/p:2/e:4492?find=decreto%20nº%2047301
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4492#/p:2/e:4492?find=decreto%20nº%2047301
http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4492#/p:2/e:4492?find=decreto%20nº%2047301
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/61124DECRETO%2047296_2020.pdf
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/61124DECRETO%2047296_2020.pdf
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/61124DECRETO%2047296_2020.pdf


            

 

COVID-19 
Legislação do Município do Rio de Janeiro 

 

Portal do Conhecimento / Legislação / Legislação Selecionada / Legislação por Assunto 

 
Data da atualização: 25.07.2022 

 
 

   
 

Decreto Rio nº 47783, de 12 de agosto de 2020  

Decreto Rio nº 47.285, 

de 23 de março de 

2020 

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio n° 47.282, de 21 

de março de 2020, que determina a adoção de medidas 

adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 

pandemia do novo Coronavírus-COVID-19, e dá outras 

providências. 

Decreto Rio nº 47.284, 

de 21 de março de 

2020 

Dispõe sobre o funcionamento do sistema Bus Rapid 

Transit-BRT aos sábados, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.282, 

de 21 de março de 

2020   

Determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, 

para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - 

COVID - 19, e dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.264, 

de 17 de março de 

2020 

Dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito fazendário 

em face da pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e 

dá outras providências. 

Decreto Rio nº 47.247, 

de 13 de março de 

2020 

Estabelece conjunto de ações necessárias à redução do 

contágio pelo COVID-19 - Coronavírus, e dá outras 

providências. 
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