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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº  008        DE 02 DE JUNHO DE 2020 

 

 

 

Estabelece procedimentos e 

critérios a serem adotados para 

disciplinar o funcionamento 

gradativo e controlado das Marinas 

de Paraty e dá outras providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das suas atribuições, e a necessidade de 

implementação de medidas, em caráter excepcional, eficazes para proteção 

à vida e saúde pública, principalmente diante do quadro de pandemia, 

referente ao novo Coronavírus (CODIV – 19), e a necessidade de ações para 

prevenção e enfrentamento, e em consonância com as disposições do 

Decreto Municipal n.º 055/2020; 

 

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

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 

196 e 197 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Paraty vem ao longo dos últimos meses 

implementando ações tendentes a garantir meios para que a população seja 

preservada ao máximo do risco de contaminação, o que acarretou um 

situação na qual  o Município obteve tempo e condições para preparar seus 

equipamentos e profissionais da área de saúde para o enfrentamento e 

combate à pandemia, atraindo quadro atual hábil a promover o uso 
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disciplinado e controlado das Marinas instaladas no Município nas condições 

ora estabelecidas:  

 

 

DETERMINA: 

 

 

Art. 1º Conforme Decreto nº 55/2020, fica disciplinado através desta IN o 

uso comum e restrito de Marinas instaladas no Município de Paraty, 

conforme deliberações ora expedidas, ficando autorizado o uso e  

funcionamento de Marinas para embarque e desembarque apenas para 

proprietários de embarcações que possuam residências neste Município, e 

para familiares de primeiro grau (filhos e pais), esposa, marido, 

companheiros, com vínculo comprovado, sendo vedada a entrada e ou a 

permanência de convidados. 

 

Parágrafo primeiro - Fica permitido o pernoite das pessoas autorizadas no 

caput deste artigo, a bordo da própria embarcação, de sexta a segunda-feira, 

vedada a permanência fora deste período.  

 

Parágrafo segundo – Fica autorizado o trabalho dos marinheiros que 

tenham residência fixa no Munícipio de Paraty, contratados pelos 

proprietários das embarcações, de terça a quinta-feira, no horário de 8h às 

17h, e nos demais dias somente se os proprietários estivem a bordo, com uso 

de máscara, a ser fornecida obrigatoriamente pelo empregador, e 

disponibilização de álcool gel para uso dentro de suas embarcações, ficando 

as Marinas obrigadas a fiscalizar a adoção das medidas de higienização, bem 

como, a realizar o exame de temperatura diariamente de todas as pessoas, 

sem exceção, que acessem suas instalações. Os marinheiros e outros 

prestadores de serviços, trazidos de fora do Município pelos proprietários 
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de embarcações, deverão apresentar comprovante de exame médico de que 

a pessoa NÃO contraiu o novo coronavírus – CODIV – 19  (negativado), e ou 

em caso de POSITIVADO, deverá apresentar o laudo médico que declara a 

cura e que a pessoa cumpriu sua quarentena, nos mesmos moldes exigidos 

para os proprietários de embarcação, conforme previsto no art. 4º desta IN.  

 

Parágrafo terceiro – As Marinas deverão elaborar e implantar protocolos 

internos com regras a disciplinar o uso do interior de suas instalações de 

forma a coibir qualquer espécie de aglomeração. 

 

Parágrafo quarto – Os prestadores de serviços poderão acessar as Marinas 

de terça a quinta-feira, entre 8h às 17h, devendo ser previamente agendado 

a realização do trabalho, pelo proprietário da embarcação junto à 

administração das marinas; os prestadores de serviços de Paraty deverão 

ser submetidos a teste de temperatura para constar no  controle da 

respectiva marina, e o prestador de serviço vindo de fora do Município 

deverá apresentar comprovante de exame médico de que a pessoa NÃO 

contraiu o novo coronavírus – CODIV – 19  (negativado), e ou em caso de 

POSITIVADO, deverá apresentar o laudo médico que declara a cura e que a 

pessoa cumpriu sua quarentena, nos mesmos moldes exigidos para os 

proprietários de embarcação, conforme previsto neste IN. 

 

Parágrafo quinto – Permanece vedado o acesso à ilhas e praias, no caso de 

descumprimento da regra pelos proprietários, assim como de outras 

estabelecidas nesta IN, os mesmos terão a autorização de acesso às marinas 

revogada até que ocorra a liberação de uso pelo fim das normas para 

isolamento, devendo as Marinas vedar o acesso até ulterior decisão sob pena 

de ser autuada, multada e ter Alvará suspenso.  
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Art. 2º Fica vedado os serviços de fretamentos de qualquer espécie, aluguéis, 

Táxi Marítimo e etc, bem como empréstimo de embarcação, seja 

embarcações de esporte e recreio ou outras, nas Marinas e em toda a baía de 

Paraty.  

 

Parágrafo Único - Fica vedado temporariamente, até nova instrução 

normativa, a vinda de qualquer tipo de embarcação com fins de permanência 

temporária ou definitiva, proveniente de qualquer porto e ou vinda de outras 

cidades pelas vias marítimas e terrestres, para qualquer estaleiro ou marina 

deste Município, sendo vedada a celebração de novos contratos de prestação 

de serviços até ulterior modificação de regras. 

  

Art. 3º Fica obrigatório o uso de máscaras e teste de temperatura em todas 

as marinas, devendo ser realizada a implantação de planilha, modelo anexo, 

para o controle diário de entrada de usuários dos serviços, a ser realizado 

obrigatoriamente pelos administradores das marinas de Paraty, as quais 

serão fiscalizadas continuamente pelas equipes de fiscalização, devendo, 

portanto, ficar em local de fácil acesso para eventual vistoria no próprio 

local. 

 

Art. 4º No embarque e desembarque nas Marinas de Paraty, todos os 

usuários deverão obrigatoriamente apresentar comprovante de teste de 

investigação de COVID – 19: 

 

- Teste Rápido ou Sorologia, realizado nos últimos 15 dias. 

Caso o teste seja positivo, deverá apresentar laudo médico de cura. 

Caso o teste seja negativo, deverá a pessoa estar assintomática. 
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Exame de  PCR: Se positivo deverá ser datado há mais de 28 dias e estar 

assintomático, ou com laudo médico de cura; se negativo deverá apresentar 

teste rápido ou sorologia. 

 

Parágrafo primeiro. O teste e ou laudo médico de teste do Covid 19, 

NEGATIVADO ou POSITIVADO, para maior controle deverá 

obrigatoriamente ser apresentado na administração das Marinas do 

Município e encaminhados junto com a planilha, cujo modelo encontra-se 

anexo, a ser apresentada semanalmente, às terças-feiras, na sede do grupo 

de fiscalização (sede no portal de entrada da cidade), que encaminhará cópia 

para a equipe de vigilância epidemiológica de Paraty para conferência e 

registro, ficando uma cópia no arquivo junto com cópia das planilhas de 

controle diário. 

 

Parágrafo segundo. Os proprietários de embarcação que possuam 

residência fixa no Município de Paraty, e que não tenham se ausentado para 

viagens, apenas se submeterão ao teste de temperatura, para registro, a cada 

vez que acessar a marina. 

 

Parágrafo terceiro. Se constatada qualquer anormalidade, seja nos testes e 

laudos apresentados, seja no controle de temperatura da pessoa submetida 

ao exame, sob pena de responsabilização por eventual omissão, deverá ser 

efetuado imediato contato com os seguintes telefones dos serviços de saúde: 

TELEMEDICINA – 24-3371.1840 (SEGUNDA À SEXTA-FEIRA/8H ÀS 17H) 

e 24-3371.1683/3371.8426 (24 HORAS – TODOS OS DIAS), devendo 

ainda, se a pessoa apresentar sintoma e temperatura acima de 37.8° C   

receber imediata NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO E 

ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR, modelo anexo, e as Marinas deverão 

acompanhar  através do Telemedicina se a pessoa compareceu ao Hospital e 

quais medidas foram recomendadas no caso concreto, mantendo, se 
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necessário, novos contatos com o Hospital Municipal para eventual 

notificação de descumprimento das orientações médicas. 

  

Parágrafo Quarto.  As Marinas ficam obrigadas a disponibilizar máscaras 

em suas sedes, com ou sem ônus para os usuários de modo a obstar qualquer 

hipótese de trânsito de pessoas sem o equipamento de proteção. 

  

Art. 5º. Somente após 14 (catorze)  dias após o ingresso no Município,  

mesmo tendo já ocorrido a conferência dos laudos e dos testes de COVID - 

19, e possuindo imóvel na cidade, é que o cidadão vindo de fora poderá 

transitar em todo território do Município, evitando assim a disseminação e 

o aumento da propagação do vírus.  

 

Art. 6.º. Caberá a direção das Marinas de Paraty a edição e o controle da 

planilha de entrada e saída de usuários com vistas a verificação de teste que 

comprove a inexistência de contaminação pelo usuário do equipamento, ou 

comprovação de cura ante apresentação de laudo de alta, devendo também 

garantir o uso obrigatório do aparelho de medição de temperatura por cada 

pessoa que acessar suas dependências, registro a feito em planilha a ser 

apresentada semanalmente para a sede do grupo de fiscalização (sede da 

SETUR - no portal de entrada da cidade), Fiscalização de postura da Guarda 

Municipal de Paraty.  

 

Parágrafo primeiro - A Secretaria de Saúde, disponibilizará aparelhos e 

profissionais qualificados para testagem de temperatura e conferência, 

controle de laudos médicos do Covid 19, conforme caput deste artigo.  

 

Parágrafo segundo - A obrigatoriedade da realização dos testes de exames 

e laudos é estritamente de responsabilidade de cada cliente de Marina, sem 

atrair qualquer tipo de ônus para o município.  
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Art. 8º Fica proibido até modificação de regras o acesso as praias e ilhas 

dentro da baía de Paraty, permitido apenas o tráfego, a ancoragem, pesca e 

mergulho no entorno de cada embarcação.  

 

Art. 9º Fica obrigatório durante todo o período de permanência dentro das 

marinas, durante passeios, e durante realização de serviço a bordo de 

qualquer embarcação o uso de máscaras, luvas, e álcool em gel para todos os 

marinheiros e demais funcionários.  

 

Art. 10 - DA PUNIÇÃO – Na hipótese de descumprimento das obrigações 

contidas nesta IN, as marinas e estaleiros poderão ser autuados, multados, 

com suspensão temporária de atividades, e ou cassação de seu alvará de 

funcionamento quando aplicável.  

 

Art. 11 Esta IN terá validade quinzenal para avaliação das medidas de 

controle, que poderá ser prorrogada a cada período desta natureza, se assim 

se mostrar viável, bem como, ter suas disposições alteradas.  

 

Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Paraty, 02 de Junho de 2020. 

  

 

Luciano de Oliveira Vidal 

Prefeito Municipal 

 

 

   


