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Decreto nº 039/2021, Parelhas, 07 de junho de 2021. 

Proíbe o uso de fogos de artifício, a queima de fogueiras 

e dá 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 o Decreto Municipal nº 033/2021, de 24 de maio de 2021, que estabelece 

novas medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública conforme 

recomendação Conjunta do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho 

e Ministério Público Federal; 

 Considerando a possibilidade de intoxicação por fumaça, que pode acarretar 

agravamento do quadro clínico de pacientes contaminados pela COVID-19, e acidentes 

causados por fogo; 

 Considerando, por fim, a necessidade de adoção de esforços coletivos para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19; 

 DECRETA: 

 Art. 1º Ficam proibidas, em todo território municipal, a partir da publicação 

deste Decreto, enquanto perdurar a situação de calamidade pública, as seguintes 

atividades: 

 I - conceder alvarás para barracas de vendas de fogos de artifício;  

II - comercializar fogos de artifício; 

 III - acender fogueiras em espaços públicos e privados; e  

IV - queimar e soltar fogos de artifício em espaços públicos e privados.  

Parágrafo único. Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender os 

alvarás que foram concedidos antes da publicação deste Decreto.  

Art. 2º A fiscalização acerca do cumprimento das disposições constantes no 

presente Decreto ficará a cargo do Núcleo Operacional de Fiscalização da COVID-19, 

composto pela Vigilância Sanitária do Município de Parelhas, Guarda Municipal, 

Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil. 
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Art. 3º O descumprimento do presente Decreto sujeitará o infrator às penalidades 

previstas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 033/2021, de 24 de maio de 2021, sem 

prejuízo de representação ao Ministério Público Estadual para apuração da prática do 

crime previsto no Art. 268 do Código Penal. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Parelhas, Palácio Severino da Silva Oliveira, em 07 de junho de 2021. 

 

Tiago de Medeiros Almeida 

Prefeito Municipal 
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