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DECRETO MUNICIPAL Nº 18/2020, DE 27 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 Dispõe sobre novas medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-

19) e dá outras providências.  

 

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

 

CONSIDERANDO a calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal N°012/2020, e 

reconhecida pela Câmara Municipal dos Vereadores Municipais, em sessão ocorrida em 

24 de Março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos do novo Coronavírus (COVID-19) no 

Brasil e no Rio Grande do Norte;  

 

CONSIDERANDO as recomendações das autoridades sanitárias de diminuição de 

aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a disseminação 

do novo coronavírus (COVID-19) no nosso Município.  

 

CONSIDERANDO as recomendações da Comissão Municipal de enfrentamento ao COVID 

– 19, formada por vários seguimentos da sociedade, através de Portaria N° 124/2020.  

 

CONSIDERANDO o Decreto n° 29556, de 24 de Março de 2020, que dispõe sobre novas 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no 

âmbito do Poder Executivo Estadual.  

 

 

DECRETA: 
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Art. 1° Ficam suspensas as atividades coletivas de qualquer natureza com público superior 

a 20 (vinte) pessoas, salvo aqueles destinados às medidas de combate ao novo 

coronavírus (COVID – 19). 

 

Art. 2° Fica suspenso o funcionamento de qualquer loja e atividade comercial que possua 

sistema artificial de circulação de ar (ar condicionado), excetuando-se aquelas destinadas 

à comercialização de alimentos, medicamentos e de atividades essenciais, consideradas 

pelo art. 3º do Decreto n° 10.282, de 20 de Março de 2020, da Presidência da República.  

 

§1º No caso dos estabelecimentos autorizados a funcionar, deverão adotar as medidas de 

proteção aos seus funcionários e clientes, sendo obrigatória a colocação de anteparo de 

proteção aos caixas e embaladores e a organização das filas, obedecendo a distância 

mínima de 1,5m entre os clientes.  

 

Art. 3° Fica determinado às empresas de transporte coletivo, táxis, e seguimentos afins, 

que adote as medidas de limpeza e higienização, em especial:  

 

a) Realização de minuciosa limpeza diária dos veículos, com utilização de produtos 

eficazes no combate ao vírus, a exemplo o álcool líquido 70% ou solução de água 

sanitária;  

b) Circulação com janelas abertas; 

c) Disponibilização, preferencialmente na entrada e saída dos passageiros, de álcool 

gel ou liquido 70%; 

d) Fixação em local visível de informações sanitárias e cuidados de prevenção ao 

novo coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 4° As medidas de fiscalização de cumprimento dar-se-ão através da Vigilância 

Sanitária do Município, juntamente com a Guarda Municipal. Caso haja descumprimento 

de tais medidas, serão tomadas as providências cabíveis no âmbito das Polícias Militar e 

Civil; 
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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, 27 de março de 2020. 

 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 

 


