
DECRETO Nº 32.664 DE 11 DE AGOSTO DE 2010 

 
 

DISPÕE SOBRE AS NORMAS E 

PROCEDIMENTOS PARA OS 

DESFILES DE BLOCOS 

CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO. 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequar as normas e procedimentos para 

autorização dos desfiles de blocos nos períodos pré-carnavalesco e carnavalesco, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Considera-se período pré-carnavalesco os trinta dias anteriores ao sábado de 

Carnaval e período carnavalesco o compreendido entre o sábado de carnaval e o domingo 

seguinte ao sábado das campeãs. 

 

Art. 2º As autorizações para a realização dos desfiles de blocos, bandas e ensaios de escolas 

de samba competem à SETUR/RIOTUR, condicionadas ao parecer da CET- RIO e ao Nada a 

Opor das Coordenadorias das Áreas de Planejamento (Subprefeituras). 

 

Art. 3º Caberá à SETUR/RIOTUR consultar a CET-RIO sobre o percurso informado pelo 

requerente, objetivando a análise técnica pelo referido órgão, no que se refere ao impacto 

de trânsito, interdições de logradouros e demais questões previstas na legislação vigente. 

 

Art. 4º Em caso de necessidade de reforço de pessoal para a orientação e controle do 

trânsito, caberá ao organizador a complementação desta equipe, sob a orientação da CET-

RIO. 

 

Art. 5º Havendo necessidade de colocação de faixas indicativas sobre interdições de 

logradouros, visando à orientação dos moradores, a responsabilidade será do organizador, 

sob a orientação da CET-RIO. 

 

Art. 6º Fica estipulado o prazo máximo de duas hora s para a concentração do bloco, banda 

ou escola de samba e máximo de quatro horas para o desfile. 

 

Art. 7º Os representantes das bandas e blocos carna valescos deverão protocolar os pedidos 

de autorização na SETUR/RIOTUR, no prazo fixado em portaria a ser divulgada pela 

SETUR/RIOTUR, munidos da seguinte documentação: 

 

I - requerimento a ser preenchido conforme modelo a ser disponibilizado pela 

SETUR/RIOTUR; 



 

II - cópia da carteira de identidade e CPF do responsável pela banda ou bloco e da 

documentação do bloco ou banda, quando houver. 

 

Art. 8º A SETUR/RIOTUR emitirá uma autorização preliminar ao requerente após análise da 

documentação e o cumprimento do disposto no art. 2º. 

 

Art. 9º A SETUR/RIOTUR emitirá a autorização definitiva até a data fixada em portaria a ser 

divulgada no ano anterior ao desfile, após a juntada pelo organizador da documentação 

obrigatória abaixo indicada: 

 

I - ciência às autoridades de segurança pública e defesa civil do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, quando aplicável, por meio de correspondência protocolada; 

 

II - ciência à COMLURB, mediante de correspondência protocolada; 

 

III - ciência à Secretaria Especial da Ordem Pública - SEOP, por meio de correspondência 

protocolada; 

 

IV - demais exigências inerentes às peculiaridades de bairros e ruas, sempre a critério das 

Coordenadorias de Áreas de Planejamento (Subprefeituras). 

 

Art. 10 Caberá à SETUR/RIOTUR a coordenação da operação logística dos desfiles, bem 

como a interação dos órgãos públicos envolvidos, promovendo encontros de trabalho com 

os órgãos abaixo indicados: 

 

a) Coordenadorias das Áreas de Planejamento (Subprefeituras); 

b) Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO; 

c) COMLURB; 

d) Secretaria Especial da Ordem Pública - SEOP; 

e) Guarda Municipal - GM-RIO; 

f) Coordenação de Controle Urbano; 

g) Batalhão de Polícia Militar da área. 

 

Art. 11 Caberá à SETUR/RIOTUR informar à Secretaria Municipal de Saúde - SMSDC a 

realização dos desfiles de blocos, bandas e escolas de samba, quando a previsão de 

público for superior a cinco mil pessoas, objetivando a determinação do hospital de 

referência por parte do referido órgão. 

 

Art. 12 Caberá à SETUR/RIOTUR a responsabilidade pela divulgação do calendário de desfiles 

junto à mídia em geral e, em especial, por meio do site oficial da SETUR/RIOTUR. 

 

Art. 13 No caso de exposição de marca de patrocinador em carros de som ou materiais para 

distribuição, tais como ventarolas, filipetas etc., esta deverá ser informada pelo 

organizador no momento do pedido de autorização, cabendo ao patrocinador a 

regularização junto à Coordenação de Licenciamento e Fiscalização. 



 

Art. 14 Caberá ao bloco a responsabilidade pelo recolhimento dos direitos autorias junto ao 

Escritório Central de Arrecadação - ECAD, quando houver. 

 

Art. 15 O não cumprimento das normas por parte das bandas e blocos carnavalescos 

implicará no indeferimento do pedido para o carnaval do ano subsequente. 

 

Art. 16 Caberá à SETUR/RIOTUR a competência para divulgar toda e qualquer modificação 

das normas e procedimentos para os desfiles de blocos carnavalescos no Município do Rio 

de Janeiro. 

 

Art. 17 Fica revogado o Decreto nº 30.659, de 7 de maio de 2009. 

 

Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro 11 de agosto de 2010 - 446º da Funda ção da Cidade 

 

EDUARDO PAES 

 

D. O RIO 12.08.2010  

https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2009/3065/30659/decreto-n-30659-2009-dispoe-sobre-as-normas-e-procedimentos-para-os-desfiles-de-blocos-carnavalescos-no-municipio-do-rio-de-janeiro


DECRETO Nº 36760 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
 

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS 
PRIVADAS NOS BLOCOS DE 
CARNAVAL NA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO que o desfile das bandas, dos ensaios e dos blocos de Carnaval foi 

regulamentado pelo Decreto nº 30.453, de 09 de fevereiro de 2009; 

 

CONSIDERANDO que os blocos e bandas de rua, bem como os respectivos ensaios, são 

realizados em áreas e logradouros públicos, cabendo ao Poder Público Municipal 

regulamentar o uso do espaço público; 

 

CONSIDERANDO que o carnaval carioca se notabilizou pelos desfiles dos blocos de rua 

sem cordão de isolamento, livres e democráticos, típicos do jeito de ser e do modus 

vivendi da população da cidade; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de controlar o fluxo de pessoas durante o desfile das 

bandas, dos ensaios e dos blocos de Carnaval na Cidade do Rio de Janeiro, de modo a 

se desenvolverem de forma ordeira e pacífica; DECRETA: 

 

Art. 1º Fica proibida, na Cidade do Rio de Janeiro, a delimitação de espaços, por meio de 

cordas e/ou seguranças ("áreas privadas"), pagos ou não, nos desfiles de blocos ou 

bandas de rua e nos ensaios carnavalescos de rua, no período de que trata o art. 1º do 

Decreto nº 30.453/2009. 

 

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser delimitado espaço, por meio de cordas 

e/ou seguranças, para uso exclusivo dos integrantes da bateria e/ou da banda, bem 

como daqueles diretamente envolvidos na organização do desfile. 

 

Art. 2º Ficam automaticamente cassadas as autorizações já concedidas para os desfiles 

de blocos, bandas e ensaios carnavalescos que não respeitem o disposto neste 

Decreto. 

 

§ 2º A RIOTUR, com o apoio da Guarda Municipal, adotará as medidas necessárias para 

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2009/3045/30453/decreto-n-30453-2009-determina-as-normas-e-procedimentos-para-a-realizacao-de-desfiles-de-blocos-e-bandas-carnavalescas-no-ambito-do-municipio-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2009/3045/30453/decreto-n-30453-2009-determina-as-normas-e-procedimentos-para-a-realizacao-de-desfiles-de-blocos-e-bandas-carnavalescas-no-ambito-do-municipio-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias


coibir desfiles que contrariem o disposto neste Decreto. 

 

Art. 3º O não cumprimento do disposto no art. 1º implicará no indeferimento do pedido 

de autorização para desfile nos períodos carnavalesco e pré-carnavalesco do ano 

subsequente, nos termos do art. 14 do Decreto nº 30.453/2009. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013 - 448º da Fundação da Cidade. 

 

EDUARDO PAES 

Prefeito Municipal 

 

D. O RIO 06.02.2013  

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2009/3045/30453/decreto-n-30453-2009-determina-as-normas-e-procedimentos-para-a-realizacao-de-desfiles-de-blocos-e-bandas-carnavalescas-no-ambito-do-municipio-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias


Decreto nº 37219 DE 03/06/2013 
 
Norma Municipal - Rio de Janeiro - RJ 
Publicado no DOM em 04 jun 2013 

 
Dispõe sobre autorização para realização de ações promocionais nos logradouros 
públicos no período de realização das atividades de Carnaval de Rua na Cidade 

do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 
O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor; 
 
  
Considerando que o desfile das bandas, dos ensaios e dos blocos de Carnaval foi 
regulamentado pelo Decreto nº 32.664, de 11 de agosto de 2010; 
  
Considerando que a realização de feiras ou eventos promocionais de mercadorias ou 
produtos no Município do Rio de Janeiro está sujeita aos critérios de conveniência e 
oportunidade para sua autorização, a fim de que seja assegurado o interesse público; 
  
Considerando que os blocos e bandas de rua, bem como os respectivos ensaios, são 
realizados em áreas e logradouros públicos, cabendo ao Poder Público Municipal 
regulamentar o uso do espaço público; 
  
Considerando a necessidade de controlar o fluxo de pessoas durante o desfile das 
bandas, dos ensaios e dos blocos de Carnaval na Cidade do Rio de Janeiro, de modo a se 
desenvolverem de forma ordeira e pacífica; 
  
Considerando a existência de certame público para seleção de empresa patrocinadora do 
Carnaval de Rua, que terá exclusividade na exibição de sua marca e em contrapartida 
fornecerá a infraestrutura necessária prevista no Caderno de Encargos elaborado pela 
RIOTUR; 
  
Considerando que práticas comerciais e publicitárias irregulares, não autorizadas pelo 
Poder Público podem comprometer o resultado da seleção pública, realizada sob a 
observância do princípio da isonomia, e a escolha da proposta mais vantajosa para a 
administração e para os cidadãos, que poderão usufruir de adequado serviço de 
infraestrutura; 
  
Decreta: 
  
Art. 1º. A concessão de Alvará de Autorização Transitória para eventos ou ações 
promocionais nos logradouros públicos no período de realização das atividades de 
Carnaval de Rua na Cidade do Rio de Janeiro, compete à Secretaria Municipal da Ordem 
Pública - SEOP, condicionada à prévia manifestação RIOTUR. 
  
Parágrafo único. O período de realização das atividades de Carnaval de Rua está previsto 
no art. 1º do Decreto nº 32.664, de 11 de agosto de 2010. 
  
Art. 2º. A realização de eventos ou ações promocionais não autorizadas pelo Poder 
Público Municipal, bem como a comercialização de produtos em logradouro público, dentro 
ou fora dos desfiles dos blocos e bandas de rua, assim como nos respectivos ensaios, 
ensejará a adoção das medidas administrativas previstas no art. 232, incisos I e II da Lei 
Municipal nº 691 de 24 de dezembro de 1984 (Código Tributário Municipal), tais como 
lavratura de auto de infração e apreensão das mercadorias. 
  



Parágrafo único. Os promotores de eventos de ações promocionais deverão respeitar os 
horários de início e término (concentração e dispersão) dos desfiles dos blocos e bandas 
de rua, conforme calendário divulgado pela RIOTUR, sob pena de cassação do alvará de 
autorização, além das demais medidas administrativas cabíveis. 
  
Art. 3º. Compete à RIOTUR, com o apoio da SEOP e da Guarda Municipal do Rio de 
Janeiro - GM-Rio, adotar as medidas necessárias para coibir as ações promocionais de 
marcas diversas da selecionada (empresa patrocinadora) no certame promovido pelo 
Município, não autorizadas, que violem as normas de posturas municipais, nos termos da 
legislação em vigor. 
  
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Rio de Janeiro, 3 de junho de 2013; 449º ano da fundação da Cidade. 
  
EDUARDO PAES 

 



Decreto Nº 44617 DE 19/02/2014 

 

  Publicado no DOE - RJ em 21 fev 2014 
 

Dispõe sobre a concessão de autorização para a realização de eventos culturais, sociais, 

desportivos, religiosos e quaisquer outros que promovam concentrações de pessoas, no 

âmbito do estado do rio de janeiro, e dá outras providências. 

 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 44.157, de 15 de abril de 2013, e tendo em vista o 

que consta do Processo Administrativo nº E-12/001/2842/2013, 

 

Decreta: 

 

Art. 1º A realização de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer outros 

que promovam concentrações de pessoas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 

depende de prévia autorização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ, da 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ. 

 

§ 1º Cada órgão mencionado no caput deste artigo concederá a sua autorização, 

separadamente, de acordo com as suas atribuições e independentemente da 

manifestação dos outros órgãos. 

§ 2º As disposições contidas neste Decreto não se aplicam às reuniões públicas para 

manifestação de pensamento, bem como aos blocos carnavalescos de rua, desde que não 

haja montagem de estruturas tais como palcos, camarotes, arquibancadas, torres de som 

e luz ou estruturas assemelhadas. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 45553 

DE 26/01/2016). 

§ 3º Os veículos utilizados pelos blocos carnavalescos, tais como carro de som, trios 

elétricos e assemelhados, deverão estar com as exigências e obrigações legais 

devidamente cumpridas. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 45553 DE 

26/01/2016). 



Art. 2 º São agentes públicos com atribuição para autorizar a realização de eventos 

culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer outros que promovam concentrações 

de pessoas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro: 

 

I - o Comandante da Organização Policial Militar (OPM), da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro - PMERJ, da área onde se realizará o evento; 

 

II - o Delegado Titular da Unidade de Polícia Administrativa e Judiciária - UPAJ, da Polícia 

Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ, em cuja circunscrição se realizará o evento; 

 

III - o Diretor de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro - CBMERJ ou o Comandante da Organização de Bombeiros Militar da área onde 

se realizará o evento. 

 

Art. 3 º Estão sujeitos à autorização prévia de que trata o art. 1º deste Decreto os eventos 

organizados por órgãos públicos de qualquer esfera de governo, por pessoas físicas ou 

jurídicas de qualquer espécie, e entre si, através de parcerias, realizados em locais 

permanentes ou em estruturas temporárias, fechados ou ao ar livre, sob a administração 

pública ou privada, com entrada paga ou não, e que reúnam um determinado público. 

 

Art. 4 º Os requerimentos de autorização para a realização de eventos deverão ser 

dirigidos aos agentes públicos indicados nos incisos I, II e III, do art. 2º, deste Decreto, e 

protocolados com antecedência mínima de: 

 

a) 40 (quarenta) dias, para eventos de pequeno porte; 

 

b) 50 (cinquenta) dias, para eventos de médio porte; 

 

c) 70 (setenta) dias, para eventos de grande porte. 

 

§ 1º Para os fins dispostos no caput deste artigo, será observado o seguinte critério de 

classificação dos eventos: 

 

a) eventos de pequeno porte: público até 2.000 (duas mil) pessoas; 

 

b) eventos de médio porte: público entre 2.001 (duas mil e uma) e 20.000 (vinte mil) 

pessoas; 



 

c) eventos de grande porte: público a partir de 20.001 (vinte mil e uma) pessoas. 

 

§ 2º É vedada a recusa imotivada de recebimento de requerimentos de autorização para a 

realização de eventos, devendo o servidor indicar expressamente, quando for a hipótese, 

as exigências a serem cumpridas. 

 

 

Art. 5 º O agente público competente para conhecer do requerimento de autorização prévia 

para a realização de evento tem os seguintes prazos para proferir decisão: 

 

a) eventos de pequeno porte: prazo de até 8 (oito) dias, a contar da data do recebimento 

do requerimento; 

 

b) eventos de médio porte: prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento 

do requerimento; 

 

c) eventos de grande porte: prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento 

do requerimento; 

 

Parágrafo único. As decisões que indeferem os requerimentos de autorização prévia 

devem ser fundamentadas de forma técnica e/ou jurídica. 

 

Art. 6 º O requerente poderá recorrer da decisão que indefere o requerimento de 

autorização prévia, no prazo máximo de 07 (sete) dias. 

 

Parágrafo único. O prazo fixado no caput deste artigo começa a contar da data de 

comunicação do indeferimento ao requerente, que deverá ocorrer no primeiro dia útil após 

o ato de indeferimento. 

 

Art. 7 º Apresentado o recurso, o agente público responsável pelo indeferimento do 

requerimento de autorização prévia poderá modificar, fundamentadamente, a sua decisão 

no prazo de 03 (três) dias. Não o fazendo, deverá encaminhar o processo, no primeiro dia 

subsequente a sua decisão, ao seu superior hierárquico. 

 

Art. 8 º O recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir do seu recebimento pelo superior hierárquico. 



 

Art. 9 º A concessão da autorização de que trata este Decreto não supre a necessidade do 

promotor do evento ou do estabelecimento que promova eventos culturais, sociais, 

desportivos, religiosos e quaisquer outros que promovam concentrações de pessoas do 

cumprimento de obrigações previstas em legislações específicas no âmbito federal, 

estadual e municipal. 

 

Art. 10 . As disposições contidas neste Decreto não se aplicam aos estabelecimentos 

como Casas de Show, Casas de Diversões ou outras consideradas congêneres, que já 

tenham ato de consentimento para funcionamento com base em legislação anterior, no 

exercício de atividade econômica e privada. 

 

Art. 11 . A fiscalização dos eventos de que tratam este Decreto caberá a cada órgão 

mencionado no art. 1º, no âmbito de suas atribuições. 

 

Art. 12 . As Secretarias de Estado de Segurança - SESEG e de Defesa Civil - SEDEC 

disciplinarão, no que couber, as normas previstas neste Decreto através de Resolução, 

Conjunta ou não, de seus respectivos titulares. 

 

Art. 13 . Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos para 

os eventos que se realizarem a partir de 15 de março de 2014, revogadas as disposições 

em contrário, especialmente o Decreto nº 44.592, de 07 de fevereiro de 2014. 

 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014 

 

SÉRGIO CABRAL 

 



Decreto Nº 45553 DE 26/01/2016 
 

  Publicado no DOE - RJ em 27 jan 2016 

Altera o Decreto nº 44.617, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a concessão de 

autorização para a realização de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e 

quaisquer outros que promovam concentrações de pessoas, no âmbito do estado do Rio 

de Janeiro, e dá outras providências. 

 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

Decreta: 

Art. 1º O § 2º, do art. 1º do Decreto nº 44.617, de 20 de fevereiro de 2014, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 1º (.....) 

..... 

§ 2º As disposições contidas neste Decreto não se aplicam às reuniões públicas para 

manifestação de pensamento, bem como aos blocos carnavalescos de rua, desde que não 

haja montagem de estruturas tais como palcos, camarotes, arquibancadas, torres de som 

e luz ou estruturas assemelhadas." 

Art. 2º Fica incluído o § 3º ao art. 1º do Decreto nº 44.617, de 20 de fevereiro de 2014, 

com a seguinte redação: 

"§ 3º Os veículos utilizados pelos blocos carnavalescos, tais como carro de som, trios 

elétricos e assemelhados, deverão estar com as exigências e obrigações legais 

devidamente cumpridas." 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 
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