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DECRETO Nº 207/2020, DE 05 DE JUNHO DE 2020. 

 

Consolida as medidas de saúde para o 

enfrentamento do novo coronavírus (COVID-

19) no âmbito de Vera Cruz/RN e dá outras 

providências. 

 Consolida as medidas de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) 

no âmbito do Município de Vera Cruz/RN e dá outras providências. 

  

O PREFEITO DE VERA CRUZ/RN, no uso das atribuições legais, em 

consonância com a Lei Orgânica do Município, 

 

Considerando a decretação de estado de calamidade pública em razão da 

grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) 

por meio do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, bem assim a 

renovação de medidas através dos Decretos Estaduais de n.º 29.583/2020, 

29.634/2020, 29.668/2020 e 29.705/2020; 

  

Considerando o disposto no art. 3º, II, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020; 

 

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e das autoridades sanitárias do País e do Estado, no sentido de se buscar diminuir a 

aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o isolamento social, 

para mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando que medidas de isolamento social têm mostrado alta eficácia 

e vêm sendo adotadas em outros Estados e Países para enfrentamento do novo 

coronavírus (COVID-19); 

 

http://www.veracruzrn.net/
mailto:veracruzrn@hotmail.com


 

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ 
Rua Monsenhor Paiva, 494 – Centro, Vera Cruz/RN – CEP: 59.184-000 

Website: www.veracruzrn.net  -  E-mail: veracruzrn@hotmail.com 
CNPJ: 08.362.915/0001-59  -  Fone: (84) 3275-0112 

  

Considerando o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no Brasil e no 

Estado do Rio Grande do Norte; 

 

Considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a 

fim de minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com vistas a 

proteger de forma adequada a saúde e a vida da população norte-rio-grandense; 

 

Considerando a necessidade de intensificação do cumprimento das 

medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) decretadas no Estado do 

Rio Grande do Norte e no âmbito deste município, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º  Ficam prorrogadas até 30 de junho de 2020 as medidas de saúde para o 

enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) adotadas no âmbito do Município de 

Vera Cruz/RN. 

 

Art. 2º  Ficam interditadas todas as praças públicas no âmbito do Município de Vera 

Cruz/RN, em vistas de evitar aglomerações, enquanto perdurar a situação de 

calamidade pública decorrente da COVID-19 (novo coronavírus). 

 

Paragrafo único: Fica proibido o funcionamento das fábricas de costura e casas de 

farinhas na comunidade do Cobé pelo período de 09/06 a 19/06/2020, em virtude do 

epicentro da pandemia está ocorrendo na comunidade citada. 

 

Art. 3º Fica proibido, em todos os espaços públicos e privados da zona urbana deste 

Município, durante o mês de Junho do corrente ano, por ocasião das festividades 

juninas celebradas e alusivas a Santo Antônio, São João e São Pedro, e enquanto  

 

 perdurar a situação de calamidade pública em decorrência da COVID-19 (novo 

coronavírus): 

I - acender fogueiras; e 
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II - queimar fogos de artifícios das mais variadas formas, e explosivos pirotécnicos que 

venham expor a população à fumaça e/ou gases decorrentes desta utilização. 

 

Art. 4º Está suspenso o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, praças de 

alimentação, praças de food trucks, bares e similares, salvo para entrega em domicílio 

(delivery) e como pontos de coleta (takeaway), sendo vedada a disponibilização de 

mesas e cadeiras. 

 

§ 1º  O disposto no caput não se aplica aos estabelecimentos comerciais localizados: 

  

I - no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados 

exclusivamente a hóspedes; 

  

II - em unidades hospitalares e de atendimento à saúde, sem acesso de público 

externo;  

 

III - em áreas de rodovia fora do espaço urbano das cidades, necessários a viabilizar o 

transporte e entrega de cargas em geral, para o fornecimento de refeições prontas, 

como pontos de apoio ao caminhoneiro, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas. 

  

§ 2º  Na hipótese do § 1º, os estabelecimentos deverão observar, sob pena de multa e 

interdição, as recomendações da autoridade sanitária e, especialmente, o 

distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas. 

 

§ 3º serviços de higiene pessoal incluindo barbearia, cabelereiro e manicures, devem 

realizar atendimento por agendamento.   

 

Art. 5º Está suspensa toda e qualquer atividade de ambulantes no âmbito do 

Município de Vera Cruz/RN, enquanto perdurar a situação de emergência provocada 

pela pandemia de COVID-19. 

 

Art. 6º - A fiscalização acerca do cumprimento das disposições constantes no presente 
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Decreto e nos antecessores a este ficaram a cargo da Guarda Municipal, Polícia Militar 

e da Secretária Municipal de Saúde. 

 

Art. 7º - O descumprimento dos dispositivos contidos nos Decretos até então 

publicados por este Ente Federativo sujeitará o infrator às penalidades de multa 

previstas no Decreto Estadual nº 29.668, de 04 de maio de 2020, sem prejuízo de 

representação ao Ministério Público Estadual para apuração da prática do crime 

previsto no Art. 268 do Código Penal. 

 

Art. 8º O Decreto Municipal nº 200, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

Art. 9 Estão suspensas as atividades escolares presenciais nas unidades da rede pública 

e privada de ensino, no âmbito do ensino infantil, fundamental, até o dia 30 de junho 

de 2020.” 

 

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

disposições em contrário. 

 

Vera Cruz/RN, 08 de junho de 2020.   

 

 

 

MARCOS ANTONIO CABRAL 

Prefeito Municipal 
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