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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO Nº 207 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

 

Dispõe sobre medidas de segurança e 
organização para o dia 31 de dezembro de 
2021 durante as festividades de réveillon, 
levando em conta as medidas necessárias 
para enfrentamento  ao coronavírus. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUAMA/RJ, no uso de suas atribuições, 

 
 

- Considerando o Decreto n°187 de 30 de novembro de 2021 da Chefe do Poder Executivo 
Municipal; 

 
- Considerando o Decreto nº 065 de 21 de março de 2020 que se encontra em vigor e 

declarou a Situação de Emergência no Município de Araruama e definiu outras medidas de 
enfrentamento da Pandemia decorrente do COVID-19 e ainda o Decreto nº 084 de 17 de abril de 
2020 que decretou a Situação de  Calamidade; 

 
- Considerando a Portaria nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19), especialmente a obrigação 
de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências 
em Saúde Pública (COE-nCoV); 

 
- Considerando a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em que este Exímio Órgão 

reafirmou o poder de Governadores e Prefeitos para determinar medidas restritivas durante a 
pandemia do novo coronavírus e que a decisão também estabelece que estados e municípios 
podem definir quais são as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão 
interrompidos; 

 
- Considerando as recomendações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – 

MPRJ quanto as medidas de prevenção e combate ao coronavírus; 
 

- Considerando a nova variante Ômicron do coronavírus; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Este Decreto estabelece medidas de segurança e organização para as festividades do dia 

31 de dezembro de 2021  – Réveillon 2022.  

 

Art. 2º - Mantém –se obrigatório o uso de máscara de proteção,  devendo ser fiscalizado pela 

Guarda Civil Municipal ou Equipe de Apoio, onde em caso de descumprimento, o indivíduo 

poderá ser encaminhado (a) à delegacia local onde será feito registro de ocorrência com 

previsão nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 
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Art. 3º -  Fica autorizada a queima de fogos na passagem de 31 de dezembro de 2021 para 01 de 

janeiro de 2022.      

       

Art. 4º – Fica proibida a montagem de palco e realização de grandes shows. 

 

Art. 5º - Fica autorizada a instalação de equipamentos de sonorização para a comunicação e 

informação da Prefeitura Municipal de Araruama junto ao público presente. 

 

Art. 6º - Fica a secretaria de turismo e Desenvolvimento econômico autorizada a promover 

apresentação com equipamentos instrumentais no percurso da orla. 

 

Art. 7º - Fica estabelecido que, após a queima de fogos, a Guarda Civil Municipal deverá 

dispersar o público afim de evitar aglomerações. 

 

Art. 8º - O Complexo Municipal Manoel Ribeiro terá seus portões fechados pela GCM logo após 

a realização da queima de fogos, bem como os estabelecimentos em seu interior deverão encerrar 

suas atividades. 

 

Art. 9° - Quiosques e restaurantes da orla deverão encerrar suas atividades logo após o término da 

queima de fogos. 

 Parágrafo Único – Em caso de descumprimento, o estabelecimento estará sujeito a perda de 

Alvará de funcionamento e demais penalidades legais. 

 

Art. 10 – Fica proibida a instalação e comercialização em barracas ou bancas de qualquer espécie 

em toda a extensão do evento.  

 Parágrafo Único – As equipes de Fiscalização com apoio da GCM ficarão responsáveis pelo 

cumprimento do determinado, tendo competência para tomar todas as atitudes legais pertinentes e 

apreensões necessárias. 

 

Art. 11 – Fica a Secretaria de Segurança e Ordem Pública Municipal responsável por solicitar aos 

órgaos competentes, as autorizações para o fechamento e desvio da Rodovia RJ 106 no trecho de 

realização do evento, bem como solicitar apoio  à Polícia Militar e demais órgãos que se fizer 

necessário para a manutenção da ordem pública. 

 

Art. 12 – Mantém-se proibido carro de som de passeio, a fim de evitar aglomerações e 

perturbação da ordem pública. 

 Parágrafo Único – O descumprimento deste artigo poderá acarretar em multa e/ou condução 

à delegacia local pela GCM. 

 

Art. 13 – Fica estabelecido que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública Municipal contará 

com auxílio de 100 (cem) profissionais de APOIO terceirizados para o dia do evento de que trata 

este decreto, sob responsabilidade e comando da Guarda Civil Municipal – GCM.  
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Art. 14 – Fica a Secretaria de Saúde, responsável por deixar à disposição, durante todo o evento, 

ambulância  com profissionais médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para atendimento ao 

publico presente em caso de necessidade. 

 

Art. 15 – Em respeito às festividades religiosas, ficam autorizadas as celebrações de réveillon em 

templos religiosos durante a passagem do dia 31 de dezembro de 2021 para o dia 01 de janeiro de 

2022, respeitando as medidas de proteção e segurança, asssim como uso obrigatório de máscara e 

lotação máxima permitida. 

 Parágrafo Único – Fica autorizada lotação máxima de 60% da capacidade total do local. 

 

Art. 16 - Entra em vigor este Decreto na data de 31 de dezembro de 2021 com validade até 01 de 

janeiro de 2022  ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita, em 28 de dezembro de 2021. 

 

 

             

  
Lívia Bello 

“Lívia de Chiquinho” 

Prefeita 

  

 

 

 

 

 

 

 


