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DECRETO MUNICIPAL Nº 045/2020, DE 29 DE MAIO DE 2020. 

  

Institui restrições ao comércio ambulante de bens 

essenciais ou não e dá outras providências. 

 

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 propagação da COVID-19; 

 

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 suspensa a comercialização de bens e serviços através de vendedores 

ambulantes de outros municípios ou regiões do Brasil e do mundo, por tempo 

indeterminado, a fim de conter a propagação do Coronavírus no território municipal. 

 

Parágrafo único. As medidas valem para quaisquer produtos ou serviços considerados 

essenciais ou não pelos decretos estaduais vigentes, devendo o órgão de vigilância 

sanitária municipal adotar todas as medidas cabíveis para o cumprimento do caput deste 

artigo. 

 

Art. 2º - Havendo necessidade de emprego da força, os órgãos de segurança pública 

estadual deverão ser acionados para dispersão destes vendedores. 
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Art. 3º - Fica suspensa a comercialização em feira livre de bens e serviços essenciais ou 

não, por tempo indeterminado, através de feirantes de outros municípios ou regiões do 

Brasil e do mundo. 

 

Art. 4º - Este decreto não restringe a entrega de encomendas efetuadas via internet, que 

dependam de transportadoras e afins para chegada ao destino. 

 

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

 

Parelhas/RN, 29 de maio de 2020. 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 


