
                                                                                                             
 

 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO. 
CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: municipioparelhas@gmail.com 

 

DECRETO N° 013/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

Decreta medidas de restrição à circulação de pessoas 

nos estabelecimentos públicos e privados e institui a 

Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 

(novo coronavírus). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso das atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos, 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 a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 

de março de 2020, como pandemia a proliferação do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO os diversos decretos federal e estadual acerca do enfrentamento à 

proliferação do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença no Município de Parelhas. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica decretado como medida de restrição à circulação de pessoas no 

âmbito do poder executivo municipal o expediente interno e atendimento por 

telefone em todas as repartições públicas obedecendo ao horário das 07h às 13h 

para todos os serviços. 
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§1º - Ficam de fora da abrangência de tal medida os seguintes servidores, devendo 

ser dispensados do trabalho ou, quando possível, o trabalho ser realizado por 

home-office (em casa), devendo permanecer em casa sob pena de responder a 

processo administrativo disciplinar em caso de descumprimento: 

 

I - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

II - portador de doença imunodeficientes, crônicas ou graves comprovadas por 

laudo médico expedido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 

III - responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita notificada ou 

confirmação de diagnóstico de infecção por COVD-19, desde que haja coabitação; 

IV - gestantes e lactantes de crianças de até 6 (seis) meses; 

 

§2º - Ficam de fora da abrangência de tal medida os seguintes serviços 

considerados essenciais, devendo funcionar normalmente: 

 

I - de abastecimento de água; 

II - estabelecimentos de saúde; 

III - de fiscalização e inspeção sanitária (Vigilância Sanitária); 

IV - funerários (Cemitérios); 

V - de limpeza pública. 

 

Art. 2º - Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias e licenças deferidas ou 

programadas dos servidores e empregados públicos das áreas de saúde, assistência 

social, obras e transportes, devendo os servidores que estiverem em gozo de tais 

benefícios voltarem imediatamente ao respectivo posto de trabalho, excetuando-se 

os casos excepcionais a serem analisados pelo respectivo secretário da pasta. 

 

Art. 3º - O funcionamento do comércio e demais empresas privadas, eventos, shows 

e demais atos que possam aglomerar pessoas deverão observar as medidas 

adotadas pelos decretos expedidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, que terão fiscalização do seu cumprimento pelas polícias Militar e Civil. 
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Parágrafo único. Pessoas que se deslocarem de outras localidades para o município 

de Parelhas deverão obedecer aos protocolos recomendados pelas organizações de 

saúde e contidos nos decretos federal e estadual. 

 

Art. 4º - Será criada a Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 formada 

pelos seguintes membros através de portaria: 

 

I - Todos os secretários municipais; 

II - Dois representantes da Câmara Municipal de Vereadores; 

III - Um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); 

IV - Dois representantes da segurança pública; 

V - Dois representantes de instituições religiosas. 

 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos 

produzidos até o dia 03 de abril de 2020, podendo ser prorrogado. 

 

Parelhas/RN, 23 de março de 2020. 

 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 

 


