
 
 

Decreto de n. 005/2022, Parelhas, 19 de janeiro de 2022. 
 
 

EMENTA: Estabelece novas medidas para enfrentamento 
da emergência em saúde pública conforme Decreto do 
Estado do RN de n. 31.265, de 17 de janeiro de 2022.  

 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 31.265, de 17 de janeiro de 2022, no qual 
reafirma o dever geral de proteção individual no Estado do Rio Grande do 
Norte, amplia a obrigatoriedade de comprovação de esquema vacinal; 
 
Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes Entes 
federativos para adoção de medidas de combate ao coronavírus, bem como a 
articulação de ações de fortalecimento do sistema de saúde; 

 
Considerando, ainda, 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 conscientização da população sobre a 
vacinação contra o covid, no que diz respeito ao ciclo vacinal, como forma de 
erradicar os efeitos da letalidade e transmissibilidade; 
 
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. 
 
DECRETA: 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Este Decreto tem por finalidade a consolidação das medidas de 
enfrentamento à COVID-19 no âmbito do Município do Parelhas. 
 
 

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Art. 2º.  – Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no 
Município de Parelhas, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção 
facial por todos aqueles que, independentemente do local de destino ou 
naturalidade, ingressarem no território municipal, bem como por aqueles que 
precisarem sair de suas residências, especialmente quando do uso de 



 
 

transporte público, individual ou coletivo, ou no interior de estabelecimentos 
abertos ao público, ficando excepcionado (a)s dessa vedação:  
 
I – Pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, 
com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme 
declaração médica;  
 
II – Crianças com menos de 3 (três) anos de idade;  
 
III – Aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem sentados à 
mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la 
exclusivamente durante a consumação. 

Art. 3º - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 
operadores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o 
uso de máscaras de proteção facial pelos servidores, empregados, 
colaboradores, consumidores e usuários. 
 

DO PROTOCOLO GERAL 
 

Art. 4º - As atividades socioeconômicas, sem prejuízo das determinações e 
protocolos específicos, deverão observar medidas: 
 
I – Implementar medidas de prevenção nos locais de trabalho, destinadas aos 
trabalhadores, usuários e clientes; 
II – Impedir a entrada de trabalhadores e clientes sintomáticos pelo COVID; 
III – Realizar ampla campanha de comunicação institucional da empresa junto 
aos trabalhadores, usuários e clientes; 
IV – Impedir o acesso de pessoas sem máscaras de proteção fácil, nos termos 
do art. 2º, deste Decreto; 
V – Disponibilizar álcool em gel 70% INPM nos ambientes de trabalho e áreas 
de convivência; 
VI – Efetuar limpeza e desinfecção das mesas, teclados, mouses, balcões e 
mobiliário 2 (duas) vezes por turno; 
VII – Aumentar a limpeza das áreas comuns, priorizando especialmente a 
higienização e desinfeção de trincos, maçanetas, apoiadores, botões, 
interruptores e demais itens propícios à contaminação; 
VIII – Quando houver elevador, observar a lotação máxima de 2 (duas) 
pessoas, salvo quando se tratar do mesmo convívio familiar, disponibilizando 
álcool gel de 70% INPM, bem como produtos e tecnologias para a higienização 
e desinfecção dos sapatos e afixação de cartaz interno orientando a limpeza 
das mãos e dos sapatos nas entradas e saída; 
IX – Higienizar, após o uso as máquinas de cartão de crédito e telefones de 
uso comum, que devem estar envoltos em papel filme ou proteção similar; 



 
 

X – Recomendar que profissionais e clientes não se cumprimentem através de 
contato físico; 
XI – Monitorar diariamente, no início do turno de trabalho, todos os funcionários 
quanto aos sintomas do COVID; 
XII – Havendo refeitório ou ponto de alimentação, optar por horários 
diferenciados; 
XIII – Manter as portas internas abertas em tempo integral, nos 
estabelecimentos em que for possível; 
XIV – Os suspeitos de apresentarem sintomas de COVID, deverão ser 
afastados de todas as atividades e instruídos a permanecer em isolamento 
total, nos termos do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 
caso confirmado a contaminação ou inconclusivos os resultados dos exames, 
cessados, neste último caso, os motivos de suspeita de contaminação; 
 
 

DOS EVENTOS COMERCIAIS 
 

Art. 5º. Fica suspenso o evento social da Festa de São Sebastião, promovido 
pelo Município de Parelhas, não sendo realizado shows na praça pública, nos 
dias 19, 20, 21 e 22 do corrente ano, bem como evento de rua até o dia 16 de 
fevereiro de 2022.  
 
Art. 6º - Os eventos de massa, sociais, recreativos e similares, inclusive 
aqueles sem assento para o público, deverão exigir, para acesso ao local, a 
comprovação do esquema vacinal em conformidade ao calendário de 
imunização, sem prejuízo das demais medidas elencadas nos Decretos 
Estaduais n. 30.676, de 22 de junho de 2021e n.30.940, de 30 de setembro de 
2021. 
 
§ 1º - Ficam dispensados da exigência prevista no caput deste tão somente os 
eventos localizados em locais abertos, com ventilação natural e limitados a 100 
(cem) pessoas. 
 
§ 2º - Os eventos mencionados no caput deste artigo já autorizados a 
funcionar, na forma estabelecida no Decreto Estadual de n. 30.940, de 30 de 
setembro de 2021, deverão obrigatoriamente, seguir os respectivos protocolos 
apresentados e aprovados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública 
(SESAP). 
 
§ 3º - O descumprimento aos protocolos previamente aprovados pela SESAP, 
ensejará embargo e suspensão imediata do evento. 
 

DA COMPROVAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL 
 
Art. 7º - Os segmentos socioeconômicos de alimentação, a exemplo de bares e 
restaurante, bem como centros comerciais, galerias e shopping centers que 



 
 

utilizem sistema artificial de circulação de ar, deverão realizar o controle de 
entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante comprovação de 
esquema vacinal em conformidade ao calendário de imunização, nos termos do 
Decreto Estadual de n. 30.940, de 30 de setembro de 2021. 
 
Parágrafo Único – Ficam dispensados da obrigatoriedade prevista no caput 
deste artigo os estabelecimentos de alimentação em locais abertos com 
capacidade máxima de 100 (cem) pessoas. 
 
Art. 8º - Nas repartições públicas do Município de Parelhas, para o acesso de 
funcionários e visitantes, será obrigatório a comprovação do esquema vacinal 
em conformidade ao calendário de imunização, nos termos do Decreto 
Estadual de n. 30.940, de 30 de setembro de 2021.  
 
Parágrafo único – Fica dispensado de apresentação do esquema vacinal 
conforme o caput do art. 8º, nas repartições públicas de serviços de saúde.  
 

DO NÚCLEO OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA COVID-19 

Art. 9º -  A fiscalização das medidas tomadas com a publicação deste Decreto 
caberá ao Núcleo Operacional de Fiscalização da COVID-19, no qual fica 
instituído pela Vigilância Sanitária do Município de Parelhas, Guarda Municipal, 
Policia Militar e Polícia Civil. 

§1º. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, o 
Município de Parelhas com base legal no poder de polícia, sem prejuízo das 
sanções s postuladas no Decreto Estadual de n. 31.265, de 17 de janeiro de 
2022, art. 13; Decreto Estadual de n. 29.742/2020, art. 15; Lei Federal de n. 
6.437/1977, art. 10, art. 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, poderá aplicar 
as seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II - Interdição parcial ou total do estabelecimento; 

III - Cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento;   

§2º. Após a interdição do estabelecimento, a autoridade deverá encaminhar 
relatório do auto de interdição ao Ministério Público Estadual para apurar a 
ocorrência de crime contra a saúde pública, nos termos do artigo 268 do 
Código Penal, com pena de detenção de até um ano.  

§3º. O retorno das atividades condiciona-se à avaliação favorável de inspeção 
quanto ao atendimento das medidas sanitárias, devendo o responsável pelo 



 
 

estabelecimento comprometer-se mediante termo escrito a não mais incorrer 
na infração cometida. 

§4º. O retorno das atividades condiciona-se à avaliação favorável de inspeção 
quanto ao atendimento das medidas sanitárias, devendo o responsável pelo 
estabelecimento comprometer-se mediante termo escrito a não mais incorrer 
na infração cometida. 

§5º. Em caso de reincidência, será cassado o alvará de funcionamento do 
estabelecimento. 

§6º. Ao interessado é permitida a apresentação de defesa contra o auto de 
infração diretamente no órgão ao qual pertence o agente de fiscalização. 

Art. 10 -  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, bem como edição de novo Decreto do Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 11 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada as disposições em contrário.  

 

Parelhas, 19 de janeiro de 2022. 

 

 
 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito Municipal de Parelhas 


