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Decreto de n.053/2021, 05 de agosto de 2021.  

 

EMENTA: 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. 

  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 Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, que renovou o 

estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 

de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-

19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do 

Norte; 

  Considerando a importância de um planejamento responsável nas ações de combate à 

pandemia, definindo parâmetros e protocolos de saúde que permitam resgatar a atividade 

econômica no Estado, fundamental para a preservação dos empregos e da renda da população, 

afetados pelas necessárias restrições de funcionamento; 

  Considerando que o combate à pandemia e a adoção de 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 de governos, de empresas e de cidadãos; 

  Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes Entes federativos 

para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, bem como a articulação de ações de 

fortalecimento do sistema de saúde, 

  Considerando, que atualemnte o município de Parelhas, encontra-se entre os dez 
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melhores indices de controle da epidemia do coronavírus, conforme dados divulgados pela 

Secretária Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte; 

  Considerando, a necessidade de readquar o decreto municipal com o plano gradual de 

retomada das atividades, conforme definido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

com base em estudos do comitê científico com fases para abertura de setores da economia e 

atividades de eventos;    

DECRETA: 

Art.1º - Aplicam-se ao Município de Parelhas, no que couber, as disposições no Decreto Estadual 

nº 30.714, de 06 de julho de 2021, que reafirma a necessidade de observância das medidas 

sanitárias e amplia a retomada gradual das atividades socioeconômicas no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Norte estabelecida nos Decretos  Estaduais nº 30.562, de 11 de maio de 2021 e nº 

30.676, de 22 de junho de 2021. 

Art. 2º  -  As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo 

com as taxas e índices de transmissibilidade da COVID-19 no Município de Parelhas. 

Parelhas, Palácio Severino da Silva Oliveira, 05 de agosto de 2021. 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito Municipal 
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