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DECRETO MUNICIPAL Nº 048/2020, DE 03 DE JUNHO DE 2020. 

  
Decreta medidas adicionais e excepcionais para o combate 
ao coronavírus, em virtude das festividades do período 
junino: Santo Antonio, São João e São Pedro. 

 
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 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; 
 
CONSIDERANDO que durante o mês de junho há a queima de fogueiras, fogos de artifícios e confraternizações 
nas zonas rural e urbana do município em ocasião das comemorações do período “junino”; 
 
CONSIDERANDO que a fumaça gerada pela queima de fogueiras e fogos pode gerar graves danos à saúde 
respiratória de pessoas do grupo de risco ou notificadas como suspeitas para COVID-19. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica proibido no âmbito de todo o limite da zona urbana e rural do município de Parelhas por ocasião 
das festas juninas e por tempo indeterminado: 
 
I - a queima de fogueiras; 
II - a comercialização e a queima de fogos de artifício de quaisquer formas; 
III - confraternizações que possam aglomerar pessoas nos termos dos decretos estaduais vigentes. 
 
Art. 2º - A fiscalização do cumprimento deste decreto ficará a cargo dos órgãos de saúde municipal, Guarda 
Municipal e forças de Segurança Pública Estadual. 
 
Art. 3º - As eventuais sanções por descumprimento atenderão às gradações de multa e penalidades 
estabelecidas nos decretos estaduais e nas leis penais vigentes. 
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Parelhas/RN, 03 de junho de 2020. 
 
 

 


