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Decreto de n. 006/2021, Parelhas 05 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre as medidas de combate ao COVID e da 

outras providências.  

 

 

 

 

   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso VIII da Lei 

Orgânica do Município de Parelhas. 

 

 

Considerando a decretação de estado de calamidade pública em razão da 

grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) 

por meio do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020; 

  

Considerando o aumento dos casos da COVID-19 no Brasil e no Estado do 

Rio Grande do Norte; 

  

Considerando todos os esforços administrativos do Estado e dos municípios 

para a expansão dos leitos de UTI e leitos clínicos para a COVID-19; 

  

  

Considerando o aumento na demanda por leitos de UTI para COVID-

19, conforme os últimos boletins da SESAP/RN; 
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Considerando a Recomendação nº 21/2020, de 04 de dezembro de 2020, do 

Comitê de Especialistas da SESAP/RN para o Enfrentamento da Pandemia pela COVID-

19, a qual orienta a suspensão das atividades que impliquem em aglomeração, como os 

eventos corporativos, técnicos, científicos, convenções, shows ou qualquer outra 

modalidade de evento de massa comercial no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, 

  

  

Considerando que o combate à pandemia e as medidas de prevenção são 

questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a 

superação da crise é de responsabilidade conjunta do governo Muncipal, de empresas e 

de cidadãos; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º - Fica temporariamente proibida a realização da feira livre realizada no Município 

de Parelhas na segunda feira. 

 

§ 1º - Fica autorizada para os feirantes residente e domiciliados no Município de Parelhas, 

a realização da feira livre, no sábado, no horário compreendido entre 04:00 às 12:00 hs. 

§ 2º - Será realizado pela Secretaria Municipal da Agricultura, da Pesca e do Meio 

Ambiente, a demarcação dos bancos dos feirantes, com o distanciamento devido 

conforme as normas da vigilância sanitária do Município de Parelhas. 

§ 3º - A vigilância sanitária do Município de Parelhas juntamente com a guarda municipal 

efetivará a devida fiscalização da feira livre como forma de garantir as medidas protetivas 

do combate ao covid. 

 

Art. 2º - Será promovido a testagem de alguns setores tais como: segurança pública, 

saúde, taxistas e mototaxitas, feirantes, caminhoneiros. 
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Art. 3º - Será criado a partir do dia 08 de janeiro do corrente ano, barreiras sanitárias nas 

entradas principais da Cidade, com um período de seis horas como forma de realizar o 

controle epidemiológico das pessoas oriundas de outras Cidades. 

 

Art. 4º - Fica proibido o uso de veículos automotivos e paredões em equipamentos 

públicos como praças e balneários. 

Art. 5º - Será proibido aglomerações e festa no leito do açude boqueirão de Parelhas, 

sendo realizado uma operação juntamente com a policia militar, civil, bombeiro civil e 

guarda municipal, como o escopo de conscientizar a população. 

 

Art. 6º - Os donos de bares, quiosques, espetinhos, deverão respeitar o distanciamento 

social, bem como o uso obrigatório de máscaras em seus estabelecimentos, sendo de 

responsabilidade da vigilância sanitária do Município de Parelhas a marcação de mesas, 

bem como vistoria desses estabelecimentos com a assinatura de termos de compromisso. 

 

Art. 7º - No período da festa de janeiro compreendido entre 10 a 20 de janeiro do ano de 

2021 não será permitido parques de diversão e congêneres como forma de evitar a 

propagação do covid. 

 

Art. 8º - Ficam suspensos eventos promovidos ou patrocinados pelo Município de 

Parelhas que impliquem em aglomeração de pessoas, a exemplo de eventos 

corporativos, técnicos, científicos, convenções, shows ou qualquer outra modalidade de 

evento de massa. 

 

Art. 9º - Fica proibido show, música ao vivo, a ser realizado em espaços públicos e em 

bares e quiosques do Município de Parelhas. 

 

Art. 10º - Eventos de ordem particular tais como: casamentos, festas, aniversários e 

confraternizações, devem respeitar as medidas delimitadas no Decreto Estadual. 
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Art. 11º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogada as 

disposições em contrário.  

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se 

 

Parelhas, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito do Município de Parelhas 


