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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 947, DE 01 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DO TOQUE
DE  RECOLHER  NO  MUNICÍPIO  DE  NOVA
FRIBURGO 

O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe

confere o Artigo 58 da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO que  as  adoções  das  medidas  para  prevenção,  controle,  redução  e

enfrentamento  de  contágio  e  de  infecções  causadas  pelo  novo Coronavírus  (COVID19)  e  o

consequente  isolamento  provocaram  a  interrupção  das  atividades  normais  das  pessoas,

desmobilizando recursos, e, que tais medidas, impactaram negativamente a produção, o consumo

corrente e os investimentos, com efeitos fortíssimos sobre o desemprego, a renda e a arrecadação

Pública; 

CONSIDERANDO o  momento  mais  crítico  da  Pandemia,  segundo  dados  apurados  pela

vigilância em Saúde, que as pessoas precisam ser despertadas quanto às medidas de segurança e

prevenção  ao  COVID/19,  para  que  os  índices  de  contágio  possam  regredir  com  vistas  a

minimizar o impacto das consequências provocadas pela Pandemia;

CONSIDERANDO que é dever dos Municípios, Estados, União e Distrito Federal promoverem

a prevenção, promoção e recuperação da saúde, como dever correlato ao direito constitucional à

vida (Art. 5º, caput, da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que o Hospital Municipal Raul Sertã é o único hospital público da Cidade,

indispensável ao atendimento de toda a população de Nova Friburgo, e, ainda, de Municípios

vizinhos; 

DECRETA: 

Art. 1º – Institui o Toque de Recolher no Município de Nova Friburgo nas bandeiras vermelha e

roxa.

§ 1º – O Toque de Recolher na bandeira roxa iniciará a partir das 22h00 às 05h00.

§ 2º – O Toque de Recolher na bandeira vermelha iniciará a partir das 23h00 às 05h00.

§ 3º – O descumprimento do Toque de Recolher poderá sujeitar o infrator às sanções previstas na

legislação  penal,  devendo a  autoridade  que verificar  o  descumprimento  comunicar  à  Polícia

Militar do Estado do Rio de Janeiro quanto ao cometimento de eventual infração às medidas

sanitárias.

Art. 2º – Os serviços autorizados a funcionar, à exceção dos serviços industriais contínuos e os

serviços de interesse à saúde, poderão funcionar até às 23h00, na bandeira vermelha; até às 22h,

na bandeira roxa. 
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§  1º  –  Os  estabelecimentos  comerciais  que  estejam  executando  suas  atividades  apenas  na

modalidade  delivery  poderão  funcionar  mesmo após  o  horário  estipulado  nos  parágrafos  do

artigo 1º deste Decreto. 

Art. 3º – O Toque de Recolher se aplica a todas as hipóteses de circulação injustificadas, não

estando afetados o trânsito justificável de pessoas, veículos e motoboys.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor no dia 05 de abril.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Palácio Barão de Nova Friburgo, 01 de abril de 2021.

JOHNNY MAYCON
Prefeito 

01/04/2021 Ano II | Edição nº537 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

4/16


