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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021; 457º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES
PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA

JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES

DECRETO RIO Nº 49691 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 3.250.000,00, 
em favor do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - 
FMUS.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe o 
artigo 8º da Lei nº 6.842, 29 de dezembro de 2020, tendo em vista o que consta no processo nº 0003/002.800/2021,

considerando a adequação orçamentária no âmbito do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - FMUS,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, no valor de R$ 3.250.000,00 (Três milhões, 
duzentos e cinquenta mil reais), em favor do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - FMUS, para reforço da 
dotação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será compensado de acordo com o inciso III, do artigo 
112 da Lei nº 207, de 19 de dezembro de 1980.

Art. 3º Em decorrência das disposições deste Decreto fica alterado, na forma do Anexo I, o Detalhamento da 
Despesa do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável - FMUS e da Reserva de Contingência, aprovado pelo 
Decreto nº 48530 de 17 de fevereiro de 2021.

Art. 4º O produto alterado, em decorrência das disposições dos artigos anteriores, está demonstrado no Anexo II.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021; 457º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES
PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA

MAÍNA CELIDÔNIO DE CAMPOS

Em R$ 

E F C G M E D LEI N° 6.842/2020 LEI N° 207/80
S O A N O L V ARTIGO ARTIGO 112
F N T D D E INCISO INCISO

2902.2657205302.262 F 100 4 5 60 66 76 8º 3.250.000,00           -                           
3.250.000,00           -                           

9800.9999999999.999 F 100 9 9 99 99 70 III -                           3.250.000,00           
-                           3.250.000,00           

3.250.000,00           3.250.000,00           
-                           -                           

3.250.000,00           3.250.000,00           
TOTAL SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL GERAL

LEGISLAÇÃOPROGRAMA
DE

TRABALHO

A N E X O   I

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO

TOTAL FISCAL

Total  SMTR

Total RC

Relação das ND
456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Relação das Ações
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Relação das Fontes de Recursos
100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
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2902.2657205302.262 F 100 4 5 60 66 76 8º 3.250.000,00           -                           
3.250.000,00           -                           

9800.9999999999.999 F 100 9 9 99 99 70 III -                           3.250.000,00           
-                           3.250.000,00           

3.250.000,00           3.250.000,00           
-                           -                           

3.250.000,00           3.250.000,00           
TOTAL SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL GERAL

LEGISLAÇÃOPROGRAMA
DE

TRABALHO

A N E X O   I

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO

TOTAL FISCAL

Total  SMTR

Total RC

Relação das ND
456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Relação das Ações
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Relação das Fontes de Recursos
100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Em R$ 
PROGRAMA DE TRABALHO PRODUTO ACRÉSCIMO CANCELAMENTO

2902.2657205302.262 4977 3.250.000,00                      -                                     

A N E X O   I I

Relação das Ações
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Relação dos Produtos
4977 - INTERVENCAO NO SISTEMA BRT REALIZADA

DECRETO RIO Nº 49692 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre as medidas de proteção a vida, de caráter 
excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia 
de Covid-19, e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor; e

CONSIDERANDO as análises da situação epidemiológica da Covid-19 no Município, realizadas pelo Centro de 
Operações de Emergência - COE COVID-19 RIO;

CONSIDERANDO a Ata da 12ª Reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 - CEEC Prefeitura 
do Rio de Janeiro realizada no dia 09 de agosto de 2021, que teve como pauta, entre outros assuntos, o 
planejamento do processo de redução gradual, por etapas, das medidas restritivas;

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe, em caráter excepcional, sobre medidas emergenciais de natureza restritiva ao fun-
cionamento de atividades econômicas.

Art. 2º Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados e em transportes públicos.

Parágrafo único. A partir do momento que o Município do Rio de Janeiro alcançar o índice de 75% da população 
com duas doses de vacina ou dose única, a obrigatoriedade do uso de máscaras ficará mantida somente para 
transportes públicos e áreas hospitalares sensíveis.

Art. 3º Fica autorizado:

I - o funcionamento de boates, danceterias, pista de danças e salões de dança que poderá funcionar com até 50% 
da capacidade.

II - a realização de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares com até 
50% da capacidade, admitindo-se a hipótese prevista no art. 4º deste Decreto.

III - eventos em locais abertos, com lotação máxima de 1.000 pessoas com manutenção do uso de máscara, 
dispensada autorização prévia do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de 
Inspeção Agropecuária, da Secretaria Municipal de Saúde - S/IVISA-RIO.

IV - competições esportivas com a presença de público em estádios e ginásios, com esquema vacinal completo 
ou teste de antígeno ou PCR nas ultimas 48h.

§ 1º Considera-se o esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e 
pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina.

§ 2º Nas hipóteses previstas neste artigo poderá o organizador optar pela realização de evento teste, na forma 
do art. 4º deste Decreto.

Art. 4º Fica facultado aos responsáveis pela organização de eventos em geral, congressos, feiras, competições 
esportivas, shows e festas com a presença de público requererem, junto ao Instituto Municipal de Vigilância 
Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, da Secretaria Municipal de Saúde - S/IVISA-RIO, 
aprovação de Evento-Teste, consoante previsão contida no Decreto Rio nº 49.336, de 26 de agosto de 2021.

Parágrafo único. Os Eventos-Teste poderão ser realizados, preferencialmente, em ambientes abertos.

Art. 5º A fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste Decreto ficará a cargo:

I - da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, por meio de suas unidades operacionais e órgãos dele-
gados;

II - da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO;

III - S/IVISA-RIO.

Parágrafo único. Caberá à SEOP o planejamento e a coordenação das operações de fiscalização, bem como a 
consolidação dos resultados alcançados e a integração dos órgãos envolvidos.
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Art. 6º Para fazer cessar o descumprimento das normas previstas neste Decreto, os órgãos citados no art. 5º 
e seus agentes poderão, nos termos da legislação pertinente, reter ou apreender mercadorias, produtos, bens, 
equipamentos fixos e móveis, instrumentos musicais e veículos automotores e rebocáveis, sem prejuízo da 
aplicação de multa e interdição do local ou estabelecimento.

§ 1º Em se tratando de veículos retidos ou apreendidos, a unidade competente da SEOP providenciará a 
remoção para o depósito, após a lavratura do documento correspondente pela autoridade competente.

§ 2º Nos demais casos, a Coordenadoria de Controle Urbano providenciará o acautelamento em depósito, 
inclusive quando se tratar de retenção praticada por agente da GM-RIO ou apreensão realizada por autoridade 
fiscal do S/IVISA-RIO.

§ 3º O descumprimento do disposto neste Decreto poderá ensejar a configuração de crime previsto no art. 268 
do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 4º As multas aplicáveis a pessoas físicas decorrentes de inobservâncias ao presente Decreto ficam fixadas em 
R$ 562,42 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), nos termos do art. 34, inciso I, do 
Decreto Rio nº 45.585, de 27 de dezembro de 2018.

§ 5º No período de vigência deste Decreto fica delegada competência aos fiscais de atividades econômicas para, 
excepcionalmente, praticar atos materiais em auxílio às autoridades fiscais do S/IVISA-RIO, no enquadramento 
de atos infracionais relativos às medidas ora instituídas e na aplicação das penalidades correspondentes, na 
forma prevista, respectivamente, nos arts. 36 e 42, da Lei Complementar nº 197, de 27 de dezembro de 2018.

§ 6º Considerando como agravantes as peculiaridades e consequências do caso concreto, avaliada a partir 
da matéria de fato e em razão do dano causado ou que venha a causar em decorrência do iminente risco de 
contágio por COVID-19, poderá o Presidente do S/IVISA-RIO determinar de ofício às autoridades fiscais do 
órgão, a classificação das infrações sanitárias relativas às Medidas de Proteção à Vida como gravíssimas, nos 
termos do art. 34, do Decreto Rio nº 45.585, de 27 de dezembro de 2018 e do art. 42, da Lei Complementar nº 
197, de 27 de dezembro de 2018.

§ 7º As autoridades fiscais do S/IVISA-RIO e os fiscais de atividades econômicas, bem como os guardas munici-
pais e os agentes de inspeção de controle urbano poderão determinar a interdição cautelar imediata de estabe-
lecimentos e atividades nos casos de descumprimentos do disposto neste Decreto, que poderá se estender por 
até quinze dias, sem prejuízo da aplicação de multas e da propositura de cassação de licença ou autorização 
de funcionamento.

§ 8º O descumprimento da interdição cautelar ensejará cassação do alvará de funcionamento.

§ 9º As infrações referenciadas neste Decreto ensejarão aplicação de pena, ainda que constatadas por outros 
meios que não a presença de agentes de fiscalização.

§ 10. Por medida de controle sanitário, as autoridades máximas dos órgãos de vigilância sanitária ou de ordem 
pública poderão determinar interdições cautelares imediatas por atividade econômica e por logradouro ou perímetro.

§ 11. Poderão os agentes estaduais de segurança pública encerrar as atividades dos estabelecimentos previstos 
neste Decreto, sem a necessidade da presença de um agente público municipal, providenciando-se a devida 
notificação da ocorrência à SEOP.

Art. 7º Os órgãos citados no art. 5º poderão editar atos complementares ao disposto neste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto Rio nº 49.411, de 16 de 
setembro de 2021.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021; 457º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES

DECRETO RIO Nº 49693 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Fica criado o Comitê de Regulação Ambiental dos Espaços 
Públicos da Orla Marítima e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, e

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.272, de 06 de junho de 1988, criou a APA da orla marítima da Cidade 
do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.439, de 18 de julho de 2005, define critérios de proteção ambiental 
para as praias e cria faixa de proteção à vegetação de restinga;

CONSIDERANDO a preservação da biodiversidade e da paisagem da orla marítima da Cidade do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO as campanhas de preservação e restauração ambiental no contexto da Década do Oceano 
(2021-2030) promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU);

CONSIDERANDO os benefícios da integração entre a sociedade civil e a gestão pública municipal a fim de 
preservar o Meio Ambiente por meio de instrumentos de ordenação urbana como a fiscalização de atividades 
na Orla Marítima,

DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Comitê de Regulação Ambiental dos Espaços Públicos da Orla Marítima.

§ 1º Para efeito exclusivo deste Decreto, considera-se a faixa de orla aquela limitada pelos alinhamentos frontais 
dos imóveis com testadas para as praias até o limite de duzentos metros de espelho d’água, incluídos os 
calçadões e os canteiros ajardinados, compreendendo as praias do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São 
Conrado e Barra da Tijuca.

§ 2º O Parque do Flamengo, incluídos todos os seus equipamentos urbanos de lazer e a faixa de praia, estará 
sob a supervisão desse Comitê, resguardadas as demais tutelas já exercidas sobre a área.

Art. 2º São objetivos do Comitê de Regulação Ambiental dos Espaços Públicos da Orla Marítima:

I - Melhorar a qualidade ambiental e urbanística da orla marítima da Cidade;

II - Determinar os indicadores de qualidade ambiental da orla marítima;

III - Organizar os espaços urbanos públicos para usos comercial, turístico e de lazer, em consonância com práticas 
sustentáveis e sem causar danos ambientais;

IV - Monitorar a utilização dos espaços citados no inciso III, supervisionando os parâmetros de qualidade da orla.

Art. 3º O Comitê será composto por dois representantes dos seguintes órgãos, coordenado pelo primeiro:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC;

II - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP;

III - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SMPU;

IV - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP;

V - Secretaria Municipal de Esportes - SMEL;

VI - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO;

VII - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB;

VIII - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR;

IX - Subprefeituras da Barra da Tijuca e da Zona Sul.

Art. 4º Integrarão o Comitê, em caráter consultivo, representantes da Concessionária ORLA RIO, associação 
de moradores e de comerciantes situados na faixa litorânea abrangida por este Decreto, desde que tenham 
o competente registro formalizado de seus estatutos na forma do art. 121 da Lei Federal nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências, bem como tenham sido 
constituídas com observância ao disposto nos arts. 46 e 54 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
institui o Código Civil.

Art. 5º Para o pleno cumprimento dos objetivos previstos neste Decreto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
da Cidade poderá solicitar o apoio de outros órgãos da administração municipal, bem como celebrar convênios 
ou contratações com entidades de notório conhecimento sobre o tema, observadas todas as exigências previstas 
nas legislações específicas.

Art. 6º Os órgãos da administração municipal, citados no Art. 3º, deverão apresentar à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente da Cidade, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de publicação deste Decreto, as 
indicações dos seus membros titular e suplente, com os respectivos dados de contato, para integrarem o Comitê.

Art. 7º Os membros do Comitê definirão a periodicidade das reuniões e os procedimentos necessários para 
convite e participação das entidades citadas no Art. 4º deste Decreto.

Art. 8º Ficam revogados o Decreto nº 30.452, de 18 de março de 2009, e o Decreto nº 46.050, de 31 de maio 
de 2019.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021; 457º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

DECRETO RIO “P” Nº 534 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor,

RESOLVE
Nomear MARCELLO DOS SANTOS BARBOSA, matrícula 60/286.486-6, com validade a partir de 10 de 
setembro de 2021, para exercer o Cargo em Comissão de Subsecretário, símbolo DAS-10.A, código 080218, da 
Subsecretaria de Esportes, Lazer e Vilas, da Secretaria Municipal de Esportes.

DECRETO RIO “P” Nº 535 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor,

RESOLVE
Alterar a composição do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, na 
forma abaixo discriminada:

• ROGÉRIO MACHADO RISCADO, matrícula 50/132.000-2, em substituição a Jessick Isabelle Trairi, matrícula 
11/242.524-7.

DESPACHOS DO PREFEITO
DESPACHOS DO PREFEITO

_ _ _

DESPACHOS DO PREFEITO
EXPEDIENTE DE 26/10/2021

04/550.496/2020
Autorizo.

17/000.236/2021
De acordo na forma das análises CGM fls.18 e PGM fls.21.
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