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DECRETO MUNICIPAL Nº 28/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

  

Estabelece normas para funcionamento dos 
estabelecimentos privados no âmbito do município 
de Parelhas em razão da pandemia do Coronavírus. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas 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), bem como 
as recomendações das autoridades sanitárias do País e do Estado, no sentido de se buscar 
diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o isolamento 
social, para mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que medidas de isolamento social têm mostrado alta eficácia e vêm 
sendo adotadas em outros Estados e Países para enfrentamento do novo coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no Brasil e no Estado do 
Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 29600, de 08 de abril de 2020, que alterou a redação do 
Decreto Estadual n° 29.583, de 1° de abril de 2020, dispõe sobre novas medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do 
Poder Executivo Estadual. 

CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento das medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus (COVID-19) e o funcionamento das atividades comerciais e industriais 
considerados essenciais; 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Durante o período de estado de calamidade pública no município de Parelhas/RN 
em decorrência do enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), os 
estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, segundo Decreto Estadual nº 
29.583, de 1° de abril de 2020, alterado pelo Decreto n° 29600, de 08 de abril de 2020, terão 
seu funcionamento exclusivamente interno, sendo assegurado o acesso aos respectivos 
estoques, apenas por seus colaboradores, para fins de vendas por entrega em domicílio 
(delivery) ou como pontos de coleta (takeaway). 

 

Art. 2º - Os estabelecimentos que se refere o artigo 1º deste Decreto deverão adotar 
condições de higiene, bem como realizar a limpeza e higienização das superfícies em que o 
cliente tenha contato, com álcool em gel 70%, além do uso de equipamentos de proteção 
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individual - EPI (máscaras e luvas) para os funcionários que tenham contato direto com a 
população. 

§1º - Os estabelecimentos comerciais deverão limitar o acesso ao ambiente interno apenas 
aos funcionários, não podendo receber clientes em seu interior. 

§2º - Os estabelecimentos comerciais que não puderem manter o atendimento restrito à 
calçada do estabelecimento, como ponto de coleta (takeaway), deverão permanecer 
fechados, apenas com o serviço de entrega em domicílio (delivery).   

§3º - A exceção à restrição de entrada de clientes no estabelecimento comercial será para 
aqueles serviços considerados essenciais, como seguimentos de alimentação e de saúde. 

 

Art.3º.  A suspensão de funcionamento não se aplica aos seguintes serviços ou atividades, 
desde que observadas as recomendações da autoridade sanitária: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia 
de presos; 

IV - atividades de defesa civil; 

V - transporte coletivo de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - captação, tratamento e distribuição de água; 

VIII - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

IX - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 
natural; 

X - iluminação pública; 

XI - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 
meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos, bebidas não 
alcoólicas e de materiais de construção ou reforma; 

XII - serviços funerários; 

XIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais 
nucleares; 

XIV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XVI - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVII - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XVIII - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 
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XIX - serviços postais; 

XX - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXI - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados; 

XXII - fiscalização tributária e aduaneira; 

XXIII - distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do 
Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos; 

XXIV - fiscalização ambiental; 

XXV - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 

XXVI - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 

XXVII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXVIII - cuidados com animais domésticos ou em cativeiro; 

XXIX - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes; 

XXX - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no 
art. 194 da Constituição Federal; 

XXXI - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, 
mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de 
equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos 
previstos em lei; 

XXXII - fiscalização do trabalho; 

XXXIII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares, relacionadas com a 
pandemia de que trata este Decreto; 

XXXIV - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva 
dos serviços públicos 

XXXV - atividades e serviços relacionados à imprensa; 

XXXVI - atividades necessárias a viabilizar o transporte e entrega de cargas em geral, 
incluindo oficinas, borracharias e lojas de autopeças. 

§ 1º Os estabelecimentos que exploram as atividades de comercialização de alimentos, ou 
similares, poderão funcionar aos domingos e feriados.  

§ 2º O fornecimento de refeições para entrega em domicílio (delivery) e como ponto de 
coleta (takeaway) poderão funcionar sem restrição de horário de funcionamento.  

 

Art.4º. Independentemente das restrições de funcionamento dos estabelecimentos, estes 
deverão observar, em relação aos funcionários e clientes, as recomendações da autoridade 
sanitária, especialmente: 
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I - assegurar o distanciamento social, como: 

a) observância do distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas; 

b) o controle de acesso a 1 (uma) pessoa por família, de preferência fora do grupo de risco, 
sempre que possível, no caso de mercados, supermercados, farmácias, drogarias e 
similares; 

c) o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre as estações de trabalho, bem como a 
impossibilidade de utilização compartilhada de objetos e equipamentos de uso pessoal; 

d) a limitação do número de clientes ou usuários a 1 (uma) pessoa a cada 5 m² (cinco 
metros quadrados) do estabelecimento; 

II - manter a higienização regular dos ambientes e dos equipamentos de contato, em 
atenção às normas específicas de combate ao novo coronavírus (COVID-19); 

III - garantir a disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool gel 70%, em locais fixos de 
fácil visualização e acesso; 

IV - garantir a disponibilização suficiente de máscaras aos funcionários; 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos estabelecimentos 
industriais. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Parelhas/RN, 13 de abril de 2020. 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 

 

 


