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Carla Maria Machado dos Santos

DECRETO nº 016/22, de 21 de fevereiro de 2022
Altera e prorroga o prazo do Decreto nº 170/21, de 
22 de novembro de 2021, que dispõe sobre a 
atualização das medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional, decorrente do novo coronavírus, 
vetor da Covid-19.
 
A Prefeita de São João da Barra, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
artigo 55 da Lei Orgânica do Município, 

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 que cabe ao Poder Público reduzir 
as possibilidades de contágio do coronavírus, 
causador do vírus COVID - 19;
CONSIDERANDO que a realização de eventos em 
vias e espaços públicos não possibilita o controle do 
número de pessoas participantes;
CONSIDERANDO que a realização de eventos em 
vias e espaços públicos não possibilita o controle do 
número de pessoas participantes;
CONSIDERANDO que o Carnaval de São João da 
Barra atrai grande público, fator de grande 
relevância para a não promoção de eventos pelo 
poder público;
CONSIDERANDO a análise da situação 
epidemiológica da Covid-19 no Município de São 
João da Barra, realizada pela Secretaria Municipal 
de Saúde, DECRETA:

Art.1º- O artigo 3º do Decreto Municipal nº 170/21, 
de 22 de novembro de 2021 passa vigorar acrescido 
dos seguintes parágrafos.

“Art. 3º .............................................................
§1º - Ficam proibidos eventos de Carnaval em 
vias e espaços públicos, tais como: blocos 
carnavalescos e de abadás, desfiles de 
bonecos, bandinhas, mascarados e toda e 
qualquer manifestação carnavalesca que gere 
aglomeração de pessoas, em razão da 
impossibilidade de controle da quantidade de 
participantes. NR
§2º - No período de Carnaval não será permitida 
a utilização de trios, mini trios, carros de som e 
amplificadores sonoros similares nas ruas e 
demais espaços públicos deste município. NR
§3º - O Balneário de Atafona ficará aberto aos 
visitantes no período de Carnaval, sendo 
vedada sua utilização para manifestação 
carnavalesca, bem como não será permitida a 
utilização dos equipamentos preconizados no 
§2º do presente artigo, logo, sendo permitida 
apenas música ambiente disponibilizada pela 
secretaria responsável pelo espaço”. NR

Art.2º- Ficam prorrogadas as medidas 
estabelecidas no Decreto nº 170/21, com as 
alterações promovidas pelo DECRETO nº 009/22, 
de 07 de fevereiro de 2022, já prorrogadas pelos 
Decretos 214/21, de 23 de dezembro de 2021 e 
006/22, de 21 de janeiro de 2022, até o dia 21 de 
março de 2022. 
Art.3º- As medidas prorrogadas neste ato serão 
reavaliadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 
podendo ser modificadas, prorrogadas ou 
revogadas a qualquer tempo, diante do avanço da 
pandemia no município.
Art.4º- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, sendo revogadas as disposições em 
contrário.

São João da Barra, 21 de fevereiro de 2022.
Carla Maria Machado dos Santos

Prefeita
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Turismo
Edivaldo Viana Machado

Portaria SECMTEEL nº. 001/22, de 21 de fevereiro 
de 2022.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, 
ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições 
conferidas pela legislação em vigor, 
CONSIDERANDO que cabe à Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Lazer manter e conservar o 
Balneário de Atafona, tendo em vista a necessidade 
de preservação do patrimônio público do município 
de São João da Barra;
CONSIDERANDO a necessidade de criar regras para 
utilização do espaço público por seus usuários, 
RESOLVE: 
Art.1º- Ficam estabelecidas regras básicas de 
utilização do Balneário de Atafona para os usuários 
em geral.
Do horário de funcionamento
Art.2º- O ingresso ao Balneário de Atafona é 
franqueado ao público, de forma gratuita, no horário 
das 8h às 20h, com prorrogação até às 21h para 
dispersão do público em geral, de terça-feira a 
domingo, podendo sofrer alterações a critério da 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
por ocasião da realização de eventos ou outras 
atividades que justifiquem essa medida.
Parágrafo único: A manutenção do espaço será 
realizada às segundas-feiras, não sendo permitido o 
acesso ao público externo, exceto em caso de 
feriados, quando tal serviço será agendado para 
outra data e o espaço poderá ser utilizado por 
visitantes.
Do Acesso ao Balneário de Atafona
Art.3º- Fora do horário estabelecido no artigo 
anterior somente será permitido o ingresso no 
Balneário de: 
a- Autoridades civis e militares autorizadas; 
b- Servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer e demais autorizados, 
desde que no desempenho de suas atribuições e 
funções; 
c- Servidores que prestam serviços nas diversas 
unidades sediadas no Balneário, desde que 
devidamente credenciados; 
d- Expositores, organizadores de eventos ou seus 
contratados, que exerçam no Balneário, 
temporariamente, atividades relacionadas à 
realização de mostras, festejos ou similares, 
mediante a apresentação de credencial expedida 
pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e 
Lazer.

Art. 4º- É vedado, a qualquer tempo, o ingresso ou 
permanência no Balneário de: 
a- Vendedores, camelôs, ambulantes ou qualquer 
pessoa que pretenda ingressar no Balneário para a 
prática comercial, excetuados os devidamente 
credenciados pelo Setor de Fiscalização e Posturas 
do município; 
b- Visitantes conduzindo animais, salvo cães e 
gatos, sendo que, por questão de segurança dos 
frequentadores do Balneário, os cães deverão ser 
conduzidos por coleira, guia, e por pessoas com 
idade e força suficientes para controlar o 
movimento dos animais e os cães de grande ou 
gigante porte e/ou bravios deverão estar sempre 
acompanhados do responsável, além de ser 
obrigatório o uso de guia e focinheira. 
Do acesso de veículos ao Balneário de Atafona
Art.5º- Fica proibido o uso, o acesso e o trânsito de 
automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus e 
vans de visitantes no interior do Balneário, exceto 
nas áreas externas delimitadas para 
estacionamento. 
§1º- Excepciona-se do caput do presente artigo os 
veículos utilizados para patrulhamento e 
manutenção do Balneário, bem como ambulâncias 
e demais carros de socorro, viaturas policiais, 
viaturas do CBMERJ.
§2º - Veículos dos servidores municipais que 
trabalham no local, de prestadores de serviços e 
aqueles utilizados pelos expositores, organizadores 
de eventos ou seus contratados deverão ser 
previamente credenciados pela Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer para que 
possam ingressar nas áreas específicas. 
§3º- Durante a montagem e desmontagem de 
estruturas de eventos, somente poderão circular, 
nestas áreas, os servidores e as pessoas vinculadas 
ao evento, desde que previamente credenciadas, 
bem como os respectivos veículos utilizados, 
também deverão possuir prévia e expressa 
autorização da Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer. 
§4º- O acesso de veículos que conduzem 
portadores de necessidades especiais deverá ser 
realizado, nos horários de funcionamento do 
Balneário, mediante credenciamento junto a 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. 
§5º- A velocidade máxima para qualquer veículo 
autorizado a circular no espaço é de 15 km/h, 
incluídas as bicicletas comuns e as de corrida. 
§6º- É expressamente proibida a utilização dos 
estacionamentos do Balneário para usos estranhos 
à sua função, ficando os responsáveis por tal 
infração sujeitos as sanções previstas no Código 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Munic
São João da Barra garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.sjb.rj.gov.br

Diário Municipal Eletrônico - Lei Municipal N° 580/2019

02Segunda-feira,
21 de Fevereiro de 2022   •    Edição 037   •    SuplementarMUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO OFICIAL



Nacional de Trânsito. 
§7º- Os veículos estacionados ou em circulação em 
locais não permitidos sofrerão as sanções previstas 
no Código Nacional de Trânsito. 
§8º- A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e 
Lazer não se responsabiliza por danos, furtos e 
roubos dos veículos e/ou objetos deixados em seu 
interior.
Art.7º- As concessionárias de serviço público e os 
órgãos e entidades da Administração Municipal 
prestarão os seus serviços, prioritariamente, nos 
horários do funcionamento do Balneário, devendo, 
entretanto, comunicar previamente ao Secretário 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, quando se 
fizer necessária a prestação de serviços em 
horários diversos dos previstos nesta Portaria.
Da utilização do Balneário de Atafona
Art.8º- É vedado no interior do Balneário: 
a) marcar de forma fixa espaços para praticar jogos 
grupais fora das áreas reservadas para a finalidade 
específica, em especial o futebol nos gramados; 
b) utilizar “pipas” fora da área a ser reservada para 
esse fim, proibido o uso de linhas ou fios cortantes, 
em quaisquer locais; 
c) danificar, retirar flores, folhas, cascas de árvores, 
mudas ou plantas em geral e bem como subir, 
escrever e amarrar faixas nas árvores ou em 
quaisquer outros equipamentos do espaço; 
d) quebrar, danificar, subtrair ou praticar qualquer 
ato de vandalismo com os bens públicos 
municipais; 
e) produzir qualquer tipo de chama, usar 
churrasqueiras portáteis particulares ou fogueiras, 
soltar balões e qualquer outra atividade que possa 
colocar em risco os usuários do espaço; 
f) pessoas portando instrumentos que possam vir a 
produzir ferimento, lesões de qualquer natureza a 
terceiros; 
g) como abandonar animais domésticos e 
silvestres no local; 
h) dar de beber água para animais de estimação nos 
bebedouros próprios para o uso humano, devendo 
ser utilizados os bebedouros apropriados para os 
animais. 
i) sujar, jogar, lançar galhos, detritos ou qualquer 
objeto nas instalações do espeço; 
j) montar barracas de acampamento, quiosques ou 
qualquer similar nas dependências do espaço, 
exceto nos casos previamente autorizados pela 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer; 
k) usar, sem autorização, alto-falantes ou outros 
aparelhos para amplificação de som, excetuados 
aqueles de rádios e gravadores portáteis, desde que 
sua utilização seja totalmente inaudível pelos 

demais usuários do espaço, a uma distância 
superior a 10 (dez) metros; 
l) realizar espetáculos musicais, shows e outros 
eventos culturais e esportivos, excetuados os 
autorizados pela Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer, desde que requeridos com 
antecedência de 30 (trinta) dias; 
m) distribuir e colocar anúncios e material 
publicitário sem autorização expressa da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer; 
n) filmar ou fotografar, para fins publicitários ou 
comerciais, excetuados os casos prévia e 
devidamente autorizados pela Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Lazer; 
o) realizar exibições, exposições de produtos e 
serviços eminentemente comerciais ou 
promocionais, com ou sem distribuição de 
impressos, que configurem, de qualquer modo, o 
lançamento, divulgação, sustentação no mercado 
ou propaganda de cunho particular, excetuados os 
casos expressamente autorizados pela Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer; 
p) arrancar ou danificar as placas de sinalização e/ 
ou de identificação das plantas; 
q) escrever, gravar, pintar ou afixar letreiros, 
dísticos, palavras ou figuras de qualquer natureza, 
cartazes, avisos nas edificações e monumentos, 
como bancos, pontes, muros, bebedouros, estátuas, 
prédios e demais construções e equipamentos. 
r) praticar esportes de qualquer modalidade fora 
das áreas especificadas e permitidas para tais 
atividades. 
s) outras práticas esportivas ou recreativas, 
individuais ou em grupo, fora das áreas reservadas, 
que prejudiquem excessivamente a vegetação do 
Balneário, o patrimônio público ou que incomodem 
os demais usuários ou que ofereçam risco aos 
próprios praticantes; 
t) desrespeitar ou desacatar as determinações e 
orientações dos servidores públicos do Município 
de São João da Barra em efetivo exercício. 
s) usar pias e bebedouros para banho. 
Art.9º- Enquanto permanecerem no interior do 
Balneário, os visitantes devem: 
a) respeitar as determinações dos guardas e 
demais servidores em serviço; 
b) cumprir e zelar para que sejam obedecidas 
integralmente as normas desta Portaria; 
c) comunicar imediatamente ao Secretário 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer acerca de 
qualquer irregularidade observada; 
d) preservar a limpeza e a conservação do 
Balneário.
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Da Segurança
Art.10- A segurança do Balneário de Atafona ficará 
a cargo da Guarda Municipal e demais servidores 
designados pela Secretaria Municipal de Segurança 
Pública.
Art.11- A autorização para a entrada e permanência 
de grupos de estudantes e outros será de atribuição 
exclusiva da Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer, com prévia análise e avaliação do 
requerimento.
Parágrafo Único- Todo e qualquer imprevisto que 
venha ocorrer com estudantes e participantes de 
grupos, em geral, será de inteira responsabilidade 
da entidade requerente/coordenador do grupo. O 
acesso às áreas do Balneário de Atafona somente 
será permitido com o monitor da entidade 
promotora do evento.
Dispositivos Finais
Art.12- Fica determinado que todo e qualquer 
assunto, tema ou ocorrências a serem propostos 
para seu desenvolvimento nas dependências do 
Balneário de Atafona e não abordados nesta 
Portaria, deverão ser submetidos à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. 
Parágrafo único- O descumprimento da 
determinação prevista no caput do presente artigo, 
inviabilizará a ocorrência de qualquer atividade ou 
evento. 
Art.13- Será submetida à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer toda e qualquer alteração, 
modificação, inclusão ou exclusão das regras 
constantes nesta Portaria.

São João da Barra, 21 de fevereiro de 2022.
Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer
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Duas cores para falar de cuidado, uma ação
que pode mudar tudo: CONSCIENTIZE-SE!
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