
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

 

DECRETO Nº. 1.583, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Decreta as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia da Covid-19, 

no Município de Armação dos Búzios, e estabelece 

outras medidas. 

 

 

O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a legislação em vigor; 

 

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 do artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de medidas para evitar a 

disseminação do COVID-19 no Município; 

 

CONSIDERANDO que a forma mais adequada de reduzir a aceleração de difusão 

do vírus é reduzir ao máximo o número de aglomeração de pessoas, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Armação dos Búzios é um dos destinos 

turísticos mais procurados e visitados por turistas do mundo inteiro, e tem sido o destino 

escolhido por inúmeras famílias que, sob o alarde da Pandemia, evacuam as demais cidades 

brasileiras; 

 

CONSIDERANDO que o término do estado de calamidade está atrelado à redução 

de casos de COVID-19 na cidade, mas que é necessária a manutenção das medidas 

protetivas que já vinham sendo adotadas; 

 

 

  D E C R E T A: 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Restrição de Circulação de Pessoas 

 

Art. 1°. Fica controlada a entrada de pessoas no Município de Armação dos Búzios até que 

seja completada a imunização do COVID-19 no território nacional, nos termos do parágrafo 

único deste artigo. 

Parágrafo único. Com o controle de que dispõe o caput será franqueada a entrada de 

moradores, pessoas que exerçam atividades laborativas neste Município, bem como cargos 
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oficiais da Segurança Pública Municipal, Estadual e Federal, mediante comprovação, que 

poderá ocorrer das seguintes formas: 

I - Título de Eleitor; 

II - comprovante de residência, emitido por concessionário de serviços públicos, com prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias; 

III - declaração do empregador; 

IV - contracheque ou portaria de nomeação do servidor público municipal; 

V - portadores do QR-CODE devidamente emitido pelo estabelecimento comercial, na 

forma estabelecida por este Município; 

VI - turistas com comprovação de hospedagem. 

 

 

CAPÍTULO II 

Da Restrição de Circulação de Veículos  

 

Art. 2º. Fica proibida, até que seja completada a imunização do COVID-19 no território 

nacional, a entrada de veículos, salvo transportando as exceções previstas no art. 1º, 

parágrafo único e seus incisos, no Município de Armação dos Búzios, que desenvolvam a 

seguinte atividade: 

I – transporte de passageiro por aplicativo; 

II – transporte individual de passageiros – Táxi; 

III – vans de empresas e cooperativas, micro-ônibus e ônibus que desenvolvam atividade de 

transporte público no Município. 

 

Art. 3º. Os meios de transporte indicados no artigo anterior deverão operar com capacidade 

máxima de 60% (sessenta por cento) de sua lotação, janelas abertas, disponibilizando álcool 

gel e/ou líquido 70º INPM, e lenço de papel descartável. 

 

CAPÍTULO III 

Do Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais 

 

Art. 4º. Fica autorizado o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, incluindo 

academias, restaurantes, bares, supermercados, mercados, quitandas e quiosques, limitados 

a 60% (sessenta por cento) da sua lotação, janelas abertas, disponibilizando álcool gel e/ou 

líquido 70º INPM  e lenço de papel descartável. 

§ 1º. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão adotar as medidas de 

higiene, conforme orientação da Vigilância Sanitária, e funcionar com equipe reduzida, 

dando preferência aos funcionários residentes no Município, a fim de reduzir o trânsito 

intermunicipal, objetivando a eficiência da fiscalização. 

§ 2º. Os comércios que disponibilizam mesas, incluindo os de beira de praia, deverão 

manter a taxa de ocupação máxima reduzida em 60% (sessenta por cento), com 

distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as mesas e/ou guarda-sol 

disponibilizados aos clientes. 

 

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais deverão cumprir as seguintes orientações: 

I – limitação de entrada de acesso, respeitando a capacidade física de cada estabelecimento 

comercial, que poderá atender o máximo de 60 % (sessenta por cento) de sua capacidade 

normal, sendo proibidas aglomerações; 

II – espaçamento de cada indivíduo de no mínimo 1,50m (um metro e meio) nas filas; 

III – os empregados que integram o grupo de risco, bem como os que apresentem febre, 

cefaleia e os sintomas respiratórios sejam dispensados de suas atividades laborais; 
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IV- o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória seja ela descartável ou 

reutilizável, a todos os funcionários ou colaboradores de empresas e estabelecimentos 

comerciais que se encontram em serviço. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Funcionamento das Igrejas e Templos Religiosos  

 

Art. 6º. Fica autorizado o funcionamento de todas as Igrejas e Templos Religiosos limitados 

a 60% (sessenta por cento) da sua lotação, janelas abertas, disponibilizando álcool gel e/ou 

líquido 70º INPM e lenço de papel descartável.  

 

CAPÍTULO V 

Do Funcionamento dos Hotéis, Pousadas e outros meios de Hospedagem 

 

Art. 7º. Fica autorizado o funcionamento dos Hotéis, Pousadas e outros meios de 

hospedagem em 70% (setenta por cento) da sua taxa de ocupação, devendo adotar as 

medidas de higiene, conforme orientação da Vigilância Sanitária. 

§ 1º. As áreas comuns deverão funcionar segundo o exposto no art. 5º, devendo ainda, 

serem mantidas as janelas abertas, disponibilizado álcool gel e/ou líquido 70º INPM e lenço 

de papel descartável. 

§ 2º. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão adotar as medidas de 

higiene, conforme orientação da Vigilância Sanitária, e funcionar com equipe reduzida, 

dando preferência aos funcionários residentes no Município, a fim de reduzir o trânsito 

intermunicipal, objetivando a eficiência da fiscalização. 

  

CAPÍTULO VI 

Do funcionamento e a abertura dos campos de futebol; quadras poliesportivas e similares 

 

Art. 8º. Ficam autorizadas a prática, o funcionamento e a abertura dos campos de futebol; 

quadras poliesportivas e similares no âmbito do Município de Armação dos Búzios, desde 

que respeitadas às recomendações expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CAPÍTULO VII 

Do acesso para permanência e uso em geral de todas as Praias 

Art. 9º. Ficam liberados os acessos para permanência e uso em geral de todas as Praias, no 

âmbito do Município de Armação dos Búzios, desde que respeitados o distanciamento de 

1,5 (um metro e meio) entre as barracas, o uso de máscaras de proteção facial, a proibição 

de aglomerações, e às demais recomendações expedidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das escunas, catamarãs, barco táxis e demais barcos de passeios 
 

Art. 10. Fica autorizado o funcionamento das escunas, catamarãs, barco táxis e demais 

embarcações limitados a 60% (sessenta por cento) da sua lotação, disponibilizando álcool 

gel e/ou líquido 70º INPM, e lenço de papel descartável. 

§ 1º. Todos os embarcados, turistas e tripulantes, deverão usar máscara de proteção facial, e 

guardar o distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) ao embarcar, sentar e/ou 

transitar dentro da embarcação. 

§ 2º. Ficam proibidas as festas, shows e eventos dentro das escunas, catamarãs, barco táxis e 

demais embarcações. 
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§ 3º. É vedada a utilização de qualquer espaço na embarcação como pista de dança; 

§ 4º. As escunas, catamarãs, barco táxis e demais embarcações, que não cumprirem com as 

normas acima estipuladas terão suas licenças de funcionamento suspensas por até 30 (trinta) 

dias e cassadas no caso de reincidência. 

 

CAPÍTULO IX 

Das Festas, Shows e Eventos:  

  

Art. 11. Ficam autorizadas as Festas, Shows e Eventos, limitado o atendimento em 60% 

(sessenta por cento) da capacidade máxima do local/estabelecimento a ser realizado. 

§ 1º. O funcionamento deverá seguir o exposto no artigo 5º, janelas abertas, 

disponibilizando álcool gel e/ou líquido 70º INPM, máscaras de proteção facial descartável 

e lenço de papel descartável. 

§ 2º. É vedada a utilização das áreas, pistas ou espaços de dança. 

§ 3º. É vedada a realização de eventos sem que o local disponha de mesas e cadeiras 

destinadas à totalidade dos clientes. 

§ 4º. É vedada a venda de bebidas alcóolicas aos clientes que não estejam devidamente 

acomodados e sentados em mesas e cadeiras nas áreas internas e externas, salvo quando se 

tratar de aquisição para retirada e consumo fora do estabelecimento vendedor. 

 

CAPÍTULO X 

Das Festas, Shows e Eventos:  

  

Art. 12. Fica autorizada a utilização das áreas comuns em condomínios, limitada à 

capacidade máxima de 60% (sessenta por cento), respeitadas as regras dispostas no artigo 5º 

deste Decreto. 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

Disposições Finais 

 

Art. 13. As medidas excepcionais do presente Decreto têm como finalidade a proteção da 

vida e da saúde dos munícipes, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, visando à 

redução dos fatores de propagação do vírus e a garantia da continuidade da ordem pública, 

observando-se os direitos e garantias individuais e coletivas. 

 

Art. 14. Em caso de recusa ao cumprimento das determinações contidas neste Decreto, 

ficam autorizados desde já, aos órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse 

público e evitar o perigo e risco coletivo, a procederem com a revogação sumária do alvará 

de funcionamento, bem como a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor da data da sua publicação, revogando-se o Decreto de 

nº 1.366, de 21 de março de 2020 e demais disposições em contrário. 

 

Armação dos Búzios, 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS 

Prefeito 


