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EXECUTIVO GABINETE 

 

DECRETO MUNICIPAL 008/2021, 12 de março de 2021 

 

RETIFICA O DECRETO N. 005/2021 DE 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 AÇÕES. 

     

 

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 11 de março de 2021 com quadro de 126 (cento e vinte e seis) pessoas 

em tratamento residencial, 10 (dez) em tratamento hospitalar e 60 

(sessenta) 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 Retificar o Decreto n. 005/2021, publicado no Diário 

Oficial do Município – DOE nº 34 Edição - em 24 de fevereiro de 2021, 

para onde se lê:  

 

“DECRETO MUNICIPAL 005/2021, 24 de fevereiro de 

2021” 

 

LEIA-SE: 

 

“DECRETO MUNICIPAL 007/2021, 24 de fevereiro de 

2021” 

 

Parágrafo único. Os efeitos do caput são retroativos a 

24/02/2021. 

 

Art. 2º Como medida necessária ao eficaz enfrentamento da 

disseminação do coronavírus, ficam prorrogadas até 10 de abril de 2021 

todas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal nº 007, de 24 de 

fevereiro de 2021.  

 

Art. 3º Com o específico fim de evitar a aglomeração de 

pessoas na orla marítima e resguardar o interesse da coletividade na 

prevenção de contágio e enfrentamento da pandemia da COVID-19, fica 

proibida a concentração, circulação e permanência de pessoas nas praias 

urbanas do Município de Areia Branca durante os sábados, domingos e 

feriados, excetuando-se a prática de caminhadas ou atividades esportivas 

individuais que não causem aglomeração. 

 

Parágrafo primeiro. As barracas e quiosques das praias 

poderão funcionar de segunda-feira a sexta-feira até 21:00 horas, e aos 

sábados, domingos e feriados somente até as 20:00 horas. 

 

Parágrafo segundo. A proibição de venda de bebidas 

alcoólicas entre as 20h00min e as 06h00min, todos os dias da semana, 

igualmente se aplica às barracas, quiosques e similares. 

 

Parágrafo terceiro. Fica autorizada a Gerência Executiva de 

Controle do Patrimônio Social a promover o fechamento de ruas e 

avenidas, em especial as vias públicas de acesso às praias urbanas e da 

zona rural, com o específico fim de evitar a aglomeração de pessoas e 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção de contágio e 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

 

Parágrafo quarto. Fica autorizada a prática esportiva de forma 

individual ou de atividades aquáticas sem uso de equipamento motor 

como surf, kitesurf, canoagem, vela, stand up paddle, natação, caiaque e 

canoa individuais. 

 

Parágrafo quinto. A medidas de que trata caput somente terão 

validade a partir de 15 de março de 2021, por tempo indefinido. 

 

Art. 4º. Fica proibida a realização de qualquer ação que 

implique em emissão sonora, através de quaisquer equipamentos, em 

logradouros e estabelecimentos comerciais ou similares no âmbito do 

Município de Areia Branca. 

 

§ 1º. Fica excetuada do disposto no caput deste artigo: 

  

I - a realização de atividade de utilidade pública que implique 

em emissão sonora; 

  

§ 2º. O descumprimento do disposto no art. 3º deste Decreto 

ensejará a apreensão imediata dos equipamentos utilizados para emissão 

sonora. 

 

Art. 5º A autorização de funcionamento das atividades das 
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escolas de futebol, artes marciais, dança, academias de musculação, box 

de crossfit, estúdio de pilates e simulares fica condicionada apenas para 

treino e condicionamento físico, desde que não haja contato físico entre 

os participantes, sob pena de interdição em caso de descumprimento, ao 

atendimento às regras estabelecidas no protocolo geral constante do 

anexo deste Decreto e demais normas sanitárias municipais que tratam do 

enfrentamento à COVID-19.  

 

Parágrafo primeiro. É vedado o contato físico entre os 

participantes, sendo obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5m (um 

metro e meio) entre as pessoas, com uso de máscaras de proteção.  

 

Parágrafo segundo. A atividades descritas no caput, poderão 

funcionar, desde que não utilizem refrigeradores de ar (ar-condicionado), 

observada as seguintes condicionantes:  

 

I - Limitação de um usuário a cada 10 m2 (dez metros 

quadrados); 

II - Obrigatoriedade do uso de máscara; 

III - Checagem da temperatura dos frequentadores antes de 

adentrar no estabelecimento, sendo proibida a entrada de pessoas, tanto 

atletas quanto colaboradores, com temperatura de 37,5° C ou mais; 

IV - Observância da distância mínima de três metros entre 

os usuários de equipamentos de exercícios aeróbicos e de dois metros 

entre os usuários dos demais equipamentos, devendo os estabelecimentos 

readequarem as áreas de uso; 

V — Os dispensadores de água dos bebedouros que exigem 

aproximação da boca com o ponto de saída da água devem ser 

bloqueados, sendo autorizado o funcionamento de bebedouros onde 

copos e garrafas possam ser preenchidas diretamente, e sem tocar o bocal 

dos mesmos na saída de água; 

VI - Não permitir o uso de áreas de convivência; 

VII – Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade 

usando água e sabão líquido ou, quando não for possível, álcool 70% em 

gel. 

VIII –Em áreas de circulação, incluindo banheiros, 

disponibilizar álcool 70% em gel, dispensadores de sabão líquido e de 

papel-toalha descartável e lixeiras com tampa, sem acionamento manual. 

 

Parágrafo terceiro. A medidas de que trata caput somente 

terão validade a partir de 12 de março de 2021 por tempo indefinido. 

 

Art. 6º Aqueles que operem, trabalhem ou prestem serviços 

de alguma forma no Mercado Público, deverão ainda obedecer às 

seguintes diretrizes:   

 

I – Uso regular e permanente de máscara; 

II – Manter a limpeza e higienização satisfatória da unidade 

de trabalho com o uso de desinfetante, água sanitária ou outro 

adstringente recomentado pelo Ministério da Saúde; 

 

Parágrafo único. Fica autorizada a Gerência Executiva de 

Controle do Patrimônio Social, Secretaria de Agricultura e Vigilância 

Sanitária a promover o fechamento do Mercado Público, com controle de 

acesso, objetivando evitar a aglomeração de pessoas e resguardar o 

interesse da coletividade na prevenção de contágio e enfrentamento da 

pandemia da COVID-19. 

 

Art. 7º Fica proibido até 25 de março de 2021 a 

disponibilização de equipamentos que possam gerar aglomerações como 

cama elástica, piscina com ou sem bolinhas, além de brinquedos infláveis, 

independentemente se instalados em locais públicos ou privados, se pagos 

ou gratuitos. 

 

Art. 8º O Comitê Gestor para COVID avaliará o respectivo 

cenário da pandeia no município e, a qualquer tempo, se necessário, 

poderá recomendar o adiamento ou o restabelecimento das fases, bem 

como o recrudescimento das medidas. 

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Areia Branca/RN, 12 de março de 2021.  

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita Municipal 
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