
 
 

 

  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
Gabinete da Prefeita 

DECRETO Nº 069 DE 26 MARÇO DE 2020. 

  

 

“Autoriza o funcionamento de pequenos 

estabelecimentos no Município de 

Araruama, na forma que disciplina e da 

outras providências.” 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, no uso de suas atribuições e competência 

conferidas por Lei, e  

 

Considerando a situação excepcional que estamos vivendo, a exigir das autoridades públicas ações 

mais restritivas ou revisões necessárias ao atendimento das necessidades da população, bem como no 

sentido de barrar o avanço da disseminação da pandemia causada pelo Coronavirus, preservando a saúde 

da população, sobre tudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação; 

 

Considerando a extrema necessidade de regulamentar o funcionamento dos pequenos comércios 

de atendimento a alimentação e cuidados aos animais, bem como outros de materiais de consumo e 

prestação de serviços a população; 

 

Considerando a necessidade da redução de circulação e aglomeração de pessoas, sem prejuízo da 

preservação dos serviços essenciais, 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º - Durante a vigência do Estado de calamidade publica decretado pelo Estado do Rio de Janeiro e 

do Estado de Situação de Emergência decretado pelo Município de Araruama, em caráter de 

excepcional e como garantia da dignidade humana e ao direito aos cuidados aos animais, fica autorizado 

no Município o funcionamento de Pet shops e agropecuárias;   

 

Art. 2º - De forma também excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade 

fica autorizado no Município o funcionamento de Casas de Materiais de construção, borracharias e 

oficinas mecânicas; 

 

Art. 3º - Todos os estabelecimentos acima liberados ao funcionamento deverão afixar no chão, 

marcações com faixas adesivas ou em pinturas, com distância mínima de um metro entre as mesmas, de 

modo a demarcar uma distância segura entre os consumidores e evitar a propagação do COVID-19, seja 

no caixa ou em balcões, bem como medidas necessárias a higienização;  

 

Art. 4º - Fica vedada a permanência e a aglomeração de pessoas nos locais acima mencionados; 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a contar da sua publicação. 

 

Araruama, 26 de março de 2020. 

 

 

LÍVIA BELLO 

PREFEITA 
Livia de Chiquinho 


