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EXECUTIVO/GABINETE 
 

 

 

DECRETO MUNICIPAL 005/2021, 24 de fevereiro de 2021. 

 

Prorroga medidas de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19), 

e estabelece outras medidas. 

 

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 publicado 

em 18 de fevereiro de 2021 com quadro de 72 (setenta e duas) pessoas 

em tratamento residencial, 6 (seis) em tratamento hospitalar e 58 

(cinquenta e oito) óbitos confirmados;  

 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual n. 

30.379 de 19 de fevereiro de 2021, que amplia as medidas restritivas para 

conter o avanço da pandemia do novo coronavírus e evitar o colapso na 

rede de saúde; 

 

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; 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito do município de Areia 

Branca, até 31 de março de 2021, shows e eventos públicos ou privados 

que iriam provocar aglomerações, independentemente se em ambiente 

fechado, aberto, pago, gratuito ou da quantidade de pessoas. 

 

Art. 2º Fica estabelecido, no período de 24 de fevereiro a 10 
de março de 2021, o horário até 22:00 horas para encerramento das 

seguintes atividades:  
 
I - bares, restaurantes, lanchonetes, food trucks, trailers de 

alimentos, pizzarias e similares;  
II - mercearias;  
III - disk bebidas;  
IV - lojas de conveniências;  
  

Parágrafo primeiro. Para o serviço de entrega domiciliar, sem 
consumação no local, os estabelecimentos referidos no caput deste artigo 
poderão atender aos seus clientes até 0:00h, desde que não seja para a 

comercialização de bebidas alcoólicas. 
 
Parágrafo segundo. Fica proibido no horário das 22:00h às 

06h, o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas.  

 

Art. 3º. Ficam mantidos no âmbito do Município do Areia 

Branca os protocolos que determinam a adoção das medidas sanitárias 

como higienização, distanciamento social e demais medidas de 

enfrentamento à COVID-19 previstas no Decreto Municipal nº. 040, de 8 

de dezembro de 2020. 

 

 Art. 4º. Ficam suspensas até 10 de março de 2021 as 

atividades desempenhadas nos campos de futebol, de society e nas 

quadras poliesportivas. 

 

Art. 5º. Fica vedada a entrada e permanência, em hospitais 

públicos ou privados, de pessoas estranhas ao quadro funcional da 

respectiva unidade, à exceção de pacientes, acompanhantes e 

profissionais que trabalhem no local. 

 

Art. 6º. As repartições públicas deverão disciplinar o trabalho 

remoto, sempre que for possível e aplicável – salvo em relação aos 

serviços essenciais ou atividades em que o trabalho remoto se demonstre 

inviável. 

 

Parágrafo único. O setor privado deverá, de igual maneira, 
priorizar o trabalho remoto – sempre que for possível e aplicável. 

 

Art. 7º. Fica terminantemente proibida a circulação de 

pessoas, nos espaços e vias públicas do Município do Areia Branca, que 

não estejam fazendo uso de máscaras de proteção facial, 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 primeiro. A proibição de circulação de pessoas que 

não estejam fazendo uso de máscaras de proteção facial deverá ser 

observada em especial quando do uso de transporte de passageiros, 

individual ou coletivo. 

 

Parágrafo segundo. 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. 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 34 Edição - Areia Branca/RN, 24 de Fevereiro de 2021. 
  

2  

Art. 8º. 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.  

 
Parágrafo primeiro. 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. 

 

Parágrafo segundo. 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. 

 
Parágrafo terceiro. O valor da multa fica estabelecido em R$ 

500,00 (quinhentos reais) no mínimo até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

 

Art. 9º. 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, 24 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita Municipal de Areia Branca/RN. 
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