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EXECUTIVO/GABINETE 

 

DECRETO MUNICIPAL 040/2021, 28 de outubro de 2021 

 

REAFIRMA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 

DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS, O DEVER 

GERAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso V, da 

Lei Orgânica do Município de Areia Branca/RN e,  

 

CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico n. 136 publicado 

em 28 de outubro de 2021 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE com quadro de 31 (trinta e um) pessoas em tratamento 

residencial, 0 em tratamento hospitalar e 100 (cem) óbitos;  

 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, em razão da 

Pandemia do COVID-19, competindo ao Município do Areia Branca 

regulamentar as atividades de interesse local, nos termos do artigo 30 da 

Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta emitida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, por seu Procurador-Geral de Justiça e pelos Promotores e 

Promotoras de Justiça que subscrevem, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, por sua Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no 

RN, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão substituto e 

Procuradores subscritores, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO em 23 de fevereiro de 2021.  

 

CONSIDERANDO que as medidas de prevenção à COVID-19 

impõem cautela e redobrada atenção, principalmente em festejos ou 

eventos que possam ocasionar a aglomeração de pessoas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Este Decreto reafirma a necessidade de observância às 

medidas sanitárias estabelecidas no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de 

abril de 2020, no Decreto Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 2021, no 

Decreto Estadual nº 30.676, de 22 de junho de 2021, Decreto nº 31.022 

de 26 de Outubro de 2021, e Decreto Estadual 30.911 de 16 de Setembro 

de 2021, bem como nos protocolos sanitários geral e específicos vigentes, 

e amplia a retomada gradual das atividades socioeconômicas no âmbito 

do município de Areia Branca. 

 

DO CUMPRIMENTO DO DECRETO 

 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com os 

demais órgãos municipais competentes, fiscalizará o cumprimento das 

medidas sanitárias, competindo-lhes o monitoramento dos dados 

epidemiológicos, para fins de avaliação e permanente acompanhamento 

do previsto neste Decreto. 

 

Parágrafo único. O executivo municipal, em cumprimento 

irrestrito do poder de polícia, promoverá operações constantes para 

garantir a aplicação das medidas dispostas neste Decreto, bem como 

assegurar o distanciamento social e coibir aglomerações, sem prejuízo das 

ações complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas 

pelos municípios. 

 

Art. 3° - As pessoas comprovadamente infectadas ou com 

suspeita de contágio pela COVID-19 deverão permanecer em 

confinamento obrigatório no domicílio, em unidade hospitalar ou em 

outro lugar determinado pela autoridade de saúde. 

 

§ 1° - A inobservância do dever estabelecido no “caput”, deste 

artigo, ensejará para o infrator a devida responsabilização, nos termos 

deste Decreto, inclusive na esfera criminal, observado o tipo previsto no 

art. 268, do Código Penal.  

§ 2° - Caso necessário, a força policial poderá ser empregada para 

promover o imediato restabelecimento do confinamento obrigatório, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS DE 

PROTEÇÃO 

 

Art. 4° - Permanece em vigor o dever geral de proteção individual 

no Município de Areia Branca, consistente no uso obrigatório de máscara 

de proteção facial por todos aqueles que, independente 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, durante o estado de calamidade 

pública decorrente da COVID-19, nos termos do artigo 3º, caput, e inciso 

III-A da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com as 

modificações trazidas pela Lei Federal nº. 14.019, de 02 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Parágrafo único. Ficam excepcionadas da proibição prevista no 

caput deste artigo: 

 

I – as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência 

intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências 

que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial; 

II – as crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

III – as pessoas que, utilizando máscara de proteção facial, 

estiverem sentadas à mesa de estabelecimento para alimentação fora do 

lar e tiver de retirá-la exclusivamente durante a consumação. 

 

Art. 5º - Com o específico fim de evitar a propagação do novo 

coronavírus, todos os estabelecimentos comerciais e industriais devem 

cumprir as normas sanitárias estabelecidas no Decreto Estadual nº 29.742, 
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de 04 de junho de 2020 e nos protocolos sanitários específicos 

estabelecidos pelas Portarias Conjuntas editadas pelo Governo do Estado, 

indicadas no Decreto Estadual nº 30.714, de 06 de julho de 2021 e seus 

anexos. 

 

Art. 6º - As atividades socioeconômicas não essenciais com 

atendimento presencial deverão seguir as regras de funcionamento 

indicadas no Decreto Estadual nº 30.714, de 06 de julho de 2021 e seus 

anexos. 

 

Art. 7º - Fica autorizada a retomada gradual e responsável das 

atividades coletivas de natureza religiosa, em igrejas, templos, espaços 

religiosos de matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e 

estabelecimentos similares, respeitados os protocolos sanitários vigentes. 

 

Parágrafo único. A retomada das atividades religiosas de que 

dispõe o caput deverão obedecer às regras de funcionamento indicadas 

no Decreto Estadual nº 30.714, de 06 de julho de 2021 e seus anexos. 

 

DO DEVER FUNCIONAL DA VACINAÇÃO 

  
Art. 8º Este Decreto estabelece o dever funcional de vacinação 

contra a COVID-19 no âmbito do serviço público no município de Areia 

Branca, com o objetivo de garantir um ambiente de trabalho com reduzido 

risco de contaminação, preservando a saúde coletiva dos servidores e 

assegurando um cenário epidemiológico favorável no âmbito do 

Município de Areia Branca. 

 

Art. 9º Os órgãos e entidades da Administração Pública municipal 

direta e indireta comunicarão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da publicação deste Decreto, seus servidores e empregados a fim de que 

apresentem a comprovação do esquema vacinal em conformidade ao 

calendário de imunização. 

  

§ 1º Reputa-se agente público, para os fins deste Decreto, todo 

aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função no âmbito do 

Poder Executivo Municipal. 

§ 2º A apresentação do comprovante de vacinação deverá ser 

realizada por meio de qualquer dos seguintes documentos oficiais: 

 I – aplicativo Mais Vacina; 

II – certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do 

Sistema Único de Saúde – ConectaSUS; 

III – comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em 

papel timbrado, emitido no momento da vacinação pela Secretaria de 

Saúde, institutos de pesquisa clínica ou outras instituições 

governamentais, nacionais ou estrangeiras. 

  

§ 3º Considera-se inválido o comprovante de vacinação que, por 

inércia do seu titular, esteja em desconformidade com o calendário de 

imunização. 

§ 4º O agente público que não houver se vacinado deverá 

apresentar, na ocasião, declaração com a devida justificativa médica ou 

técnica. 

§ 5º O servidor ou empregado público municipal que, sem justo 

motivo, médico ou técnico, optar por não se vacinar contra a COVID-19 

deverá comunicar a decisão ao seu órgão ou à entidade administrativa de 

lotação. 

  

Art. 10º O servidor público municipal de que dispõe o Parágrafo 

único do art. 2º, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não atender ao disposto 

nos arts. 1º e 2º deste Decreto incorrerá em falta disciplinar passível de 

sanção, em caso de manutenção da recusa, observada a legislação 

aplicável. 

  

Parágrafo Único. O disposto no § 1º do Art. 9º, aplica-se ao 

servidor que, quando elegível, deixar de completar o esquema vacinal em 

conformidade com o calendário de imunização. 

  

Art. 11º Aos dirigentes máximos dos órgãos e das entidades 

municiais cabe zelar para que o escopo deste Decreto seja também 

observado por todos os colaboradores e parceiros cujos serviços sejam 

empregados no ambiente de trabalho administrativo por força de qualquer 

relação jurídica, inclusive contratual. 

 § 1º Nos contratos de prestação de serviços firmados no âmbito 

da administração pública municipal direta e indireta, o fiscal de contrato 

designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e art. 17 da Lei nº 

14.133/2020, deve solicitar à empresa prestadora de serviço a 

comprovação do esquema vacinal em conformidade com o calendário de 

imunização de todos os trabalhadores terceirizados, como condição para 

início ou continuação da prestação de serviços. 

§ 2º A comprovação do esquema vacinal em conformidade com 

o calendário de imunização dos trabalhadores terceirizados deverá ser 

juntada ao procedimento administrativo instaurado para fiscalização do 

contrato, nos termos das leis federais citadas no § 1º deste artigo, e a falta 

de cumprimento das solicitações do fiscal de contrato dará ensejo à 

aplicação de penalidades previstas nas Leis de Licitação. 

  

 

DAS EXCLUDENTES DE COMPROVAÇÃO 

  
Art. 12º As exigências deste Decreto não se aplicam àqueles que, 

por atestado médico ou que, nos termos do Plano Nacional de Imunização 

(PNI) não integrem, temporária ou permanentemente, grupo elegível para 

recebimento do imunizante. 

 

Parágrafo único. No caso de condição temporária, cessados os 

motivos que impossibilitavam a imunização, revoga-se automaticamente 

a dispensa prevista no caput deste artigo. 

 

RETOMADA DE EVENTOS DE MASSA 

 

Art. 13º O funcionamento dos setores econômicos de eventos, 

elencados no Decreto Estadual nº 30.676, de 22 de junho de 2021, 

abrangerá: 

 

I – eventos corporativos, técnicos, científicos e convenções; 

II – eventos de massa, sociais, recreativos e similares; 

III – cinemas, museus, teatros, circos, parques de diversões e 

afins; 

 

§ 1º. A retomada das atividades econômicas relacionadas nos 

incisos do caput deste artigo será efetivada em fases, considerando a 

classificação do indicador composto do município e mediante prévia 

autorização. 

§ 2º Fica condicionado ao atendimento das seguintes medidas:  

 

I - adoção dos protocolos sanitários setoriais específicos; 

II - os eventos de massa, sociais, recreativos e similares, inclusive 

aqueles sem assento para o público ou destinados à dança, se realizadas 

com público superior a 600 (seiscentas) pessoas, ficam condicionadas à 
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autorização prévia, mediante requerimento, devidamente instruído com 

protocolo sanitário específico, a ser apresentado à Secretaria de 

Municipal de Saúde , no qual deve estar previsto a exigência, pelos 

participantes, da comprovação de, no mínimo, uma dose da vacina contra 

a COVID-19, seja pela carteira de vacinação, seja pelo aplicativo "Mais 

Vacina" ou similar, validado pela União, Estados ou Municípios. 

III - a realização de eventos de rua, não previstos em portaria, 

independentemente do número de participantes, fica condicionada à 

autorização conjunta da Secretaria de Saúde Pública e da Gerência 

Municipal de Segurança e Alvará  expedido pela Polícia Militar. 

§ 3º Os organizadores do evento ou do estabelecimento se 

responsabilizarão pela observância de todos os protocolos sanitários 

estabelecidos, bem como das regras de funcionamento dispostas neste 

Decreto. 

§ 4º O funcionamento em desconformidade com o disposto neste 

Decreto, será punido com a suspensão automática da autorização do 

evento ou do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa 

pecuniária aos organizadores. 

 

Art. 14º - Deverão ser adotadas todas as regras de funcionamento 

descritas e individuadas por categoria, indicadas nos Decretos Estaduais 

nº 30.676, de 22 de junho de 2021 e 30.714, de 06 de julho de 2021 e seus 

anexos. 

 

Art. 15º - A retomada e o funcionamento dos setores econômicos 

dispostos no artigo 9º deste Decreto, sem prejuízo do constante nos 

Decretos Estaduais que estabeleçam medidas específicas para a região, 

dependerá da classificação do indicador composto para o município de 

realização das atividades. 

 

Art. 16º - O descumprimento ao disposto neste Decreto sujeitará 

o infrator à responsabilização cível, administrativa e criminal, sem 

prejuízo do uso da força policial, se necessária, para prevenir ou fazer 

cessar a infração, e aplicando-se as sanções previstas na legislação 

aplicável.  

 

§ 1º. As autoridades poderão impor as penalidades previstas no 

artigo 10 da Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977 – dentre elas 

o fechamento e a interdição do estabelecimento. 

§ 2º. Em caso de reincidência, será aplicada a pena de multa ao 

infrator, podendo ser cassado o alvará de funcionamento do 

estabelecimento comercial, sem prejuízo da aplicação de nova multa. 

§ 3º. O valor da multa fica estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) no mínimo até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

 

Art. 17º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 

devendo-se publicar com a maior brevidade possível, inclusive em edição 

extra do Diário Oficial do Município se necessário. 

 

Areia Branca/RN, 28 de outubro de 2021.  

 

 

 

THIAGO AUGUSTO TAVERNARD LEITE 

Secretário Municipal de Saúde  

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita Municipal de Areia Branca/RN.  
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