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Fábio Henrique Passos Waknin

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 GABINETE DO PREFEITO 

 
 DECRETO Nº

 
1506 DE  07 DE OUTUBRO DE  2020. 

 Dispõe sobre as medidas 
de enfrentamento da 
propagação do Covid-19, 
em decorrência da 
situação de emergência 
em    s a úd e    e    d á  outra s
providências.  

 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO 

EM VIGOR, 

 

CONSIDERANDO a calamidade pública decretada no Município de 

Armação dos Búzios pelo Decreto nº 1.366/2020;  

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº.  47.306 de 06 de 

outubro de 2020; 

CONSIDERANDO o Código de Postura do Município de Armação dos 

Búzios; 

CONSIDERANDO a necessidade de equilíbrio entre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Covid-19, e o compromisso da Administração Pública Municipal em 

garantir o retorno gradual das atividades desenvolvidas neste Município. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º -  Fica autorizada a realização de eventos sociais em ambientes como salões e 
casas de festas, hotéis, pavilhões, centro de convenções e afins, desde que assegurada 
a contenção do acesso ao interior do estabelecimento, respeitando-se o limite de 1/3 
do limite de capacidade total do local.  

 

Parágrafo único: Deve-se evitar aglomeração, respeitando a distância mínima de 1 
(um) a 2 (dois) metros entre as pessoas, inclusive nas áreas de  acesso, bem como 

sejam adotados os demais protocolos sanitários, tais como o uso de máscaras e álcool 
em gel 70%.  
 
 Art. 2º -  Fica autorizado o reestabelecimento do comércio ambulante de venda a 
varejo de mercadorias neste Município, respeitando os protocolos sanitários, tais 
como o uso de máscaras e álcool em gel 70%, e mediante autor  i z ação provisória, a 
ser expedida pela Secretária Municipal de Turismo.  

 
Art. 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições contrárias. 

 
 

 

 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA 

Prefeito
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