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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO 

 

ATOS DO PREFEITO 
 
DECRETO Nº 008/2021 

REALIZA ADEQUAÇÕES EM MEDIDAS PARA ENFRENTAMEN-

TO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das atri-

buições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 

ADI 6341, que corroborou a competência concorrente entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do artigo 

23, inciso II, da Lei Maior, bem como § 9º do Art. 3º do Decreto 

Federal 10.282/2020;  

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar e atualizar as 

medidas de proibição para o enfrentamento do Coronavírus 

(COVID-19) em decorrência de mortes já confirmadas e o au-

mento de pessoas contaminadas; 

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos destinados 

ao Covid-19 encontra-se em gradativo crescimento; 

DECRETA: 

Art.1º - O Decreto n.º 342/2020, com as alterações dos Decretos 

nºs 346/2020, 354/2020, 359/2020 e 399/2020 fica prorrogado até 

o dia 01 de fevereiro de 2021. 

Art. 2º - Fica revogado o art. 24, § 7ºIII. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de 11 de janeiro de 

2021. 

São Gonçalo, 08 de janeiro de 2021. 

NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

DECRETO Nº 009/2021 

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE SÃO GONÇALO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 E DISPÕE 

SOBRE MEDIDAS ADICIONAIS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município 

de São Gonçalo,  

CONSIDERANDO que o Estado do Rio de Janeiro prorrogou o 

Estado de Calamidade Pública em virtude da situação de emer-

gência decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), reconheci-

do por meio da Lei Estadual nº 8.794/2020, através do Decreto 

nº 47.428 de 29 de dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06-02-2020, dispõe 

sobre medidas para o enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 

do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março de 

2020, que declara em todo o território nacional, o estado de 

transmissão comunitária do COVID-19; 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública 

declarada pelo Decreto Municipal nº 342/2020; 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Estadual nº 46.984 de 

20 de março de 2020 e a necessidade de se compatibilizar as 

regras em âmbito Municipal; 

CONSIDERANDO o aumento expressivo, em curto espaço de 

tempo, do número de casos suspeitos de COVID-19 no Municí-

pio de São Gonçalo e a necessidade de mitigação da dissemi-

nação da doença em face dos elevados riscos de saúde públi-

ca; 

CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Muni-

cipal de Fazenda, em decorrência das ações emergenciais ne-

cessárias para conter a pandemia decorrente de COVID-19, as 

finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o pre-

sente exercício poderão restar gravemente comprometidas no 

Município, assim como as metas de arrecadação de tributos, 

pela redução da atividade econômica, 

DECRETA: 
Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública para to-

dos os fins de direito no Município de São Gonçalo/RJ. 

Art. 2º - Ficam mantidas as disposições contidas na declaração 

de situação de emergência de que trata o Decreto Municipal nº 

342/2020 e nos demais Decretos relacionados às medidas para 

enfrentamento da pandemia, no que não colidirem com o pre-

sente. 

Parágrafo único. - Aos órgãos e entidades da Administração 

Municipal é autorizada a adoção de medidas administrativas 

necessárias a imediata resposta por parte do Poder Executivo 

ao enfrentamento da pandemia do COVID-19. 

Art. 3º - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a 

ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Ja-

neiro (ALERJ), reconhecimento do estado de calamidade públi-

ca para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São Gonçalo, 08 de janeiro de 2021. 

NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito  


