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Decreto nº 209                                                   de 17 de julho 2020 
  

Altera o Art. 7º e 8º do Decreto n° 200 e 
Consolida as medidas de saúde para o 
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-
19) no âmbito de Vera Cruz/RN e dá outras 
providências. 

. 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ-RN, no exercício da atribuição legal lhe 

confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada 

pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo 

coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO o plano de reabertura das atividades do Governo do Estado do Rio 

Grande Norte. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O Decreto Municipal nº 200, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
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Art. 7º ... 

Passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 7º De forma excepcional e com o interesse de resguardar o interesse da coletividade 

ficam liberadas as atividades em templos de qualquer devoção, desde que atendidas as  

recomendações do protocolo da SMS: 

I - Disponibilização alternada de assentos entre as fileiras de bancos, devendo estar bloqueados 
de forma física aqueles que não puderem ser ocupados; 

II - Disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool gel 70% em locais fixos de fácil visualização 
e acesso, devendo os frequentadores higienizar as mãos na entrada e na saída do 
estabelecimento; 

III - Utilização de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, pelos frequentadores e 
funcionários durante todo o tempo em que permanecerem no estabelecimento; 

IV - Vedação de distribuição de qualquer material impresso aos frequentadores; 

V - Utilização de embalagens individuais para a partilha de objetos litúrgicos; 

VI - Utilização, sempre que possível, de sistema natural de circulação de ar, abstendo-se da 
utilização de aparelhos de ar condicionado e ventiladores. 
 
VII -  Usar tapete sanitizante na entrada para desinfetar calçados; 
 
Art. 8º ... 

Passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 8º Fica liberado o funcionamento de academias, desde que atendam as 

recomendações do protocolo da SMS: 

I - Comunicar para os clientes trazerem as suas próprias toalhas para ajudar na 

manutenção da higiene dos equipamentos;  

II - Tempo de permanência do cliente na academia será limitado em máximo, uma hora 

por dia. 

III - Limitar a quantidade de clientes que entram na academia, respeitando a regra de 

ocupação orientado pelo protocolo da SMS; 

IV - Manter as portas e janelas abertas em tempo integral de funcionamento, juntamente 

com o uso de ventiladores para circulação natural do ar; 

V - Uso obrigatório de máscaras por funcionários e clientes;  

VI - Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias; 

VII - Posicionar borrifador com álcool a 70% em pontos estratégicos da academia para 

limpeza dos equipamentos de treino, como: colchonetes, halteres e maquinários; 
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 VIII - Usar tapete sanitizante na entrada para desinfetar calçados; 

IX - RECOMENDA-SE MEDIR COM TERMÔMETRO DO TIPO ELETRÔNICO À 

DISTÂNCIA A TEMPERATURA DE TODOS OS ENTRANTES. Caso seja apontada uma 

temperatura superior a 37.8 °C, recomenda-se não autorizar a entrada da pessoa na 

academia, incluindo clientes, colaboradores e terceirizados. 

X -Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, fechar cada área de 2 (duas) 

vezes ao dia por, pelo menos, 30 (trinta) minutos para limpeza geral e desinfecção dos 

ambientes; 

XI - durante o horário de funcionamento do estabelecimento, fechar cada área de 2 

(duas) a 3 (três) vezes ao dia por, pelo menos, 30 (trinta) minutos para limpeza geral e 

desinfecção dos ambientes; 

XII– Não utilizar catracas que utilizem digitais na entrada; 

XIII – Ficam proibidas atividades coletivas de qualquer natureza; 

 

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

                                    Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, aos 17 de julho de 2020; 

  

 

 

 

MARCOS ANTÔNIO CABRAL 

Prefeito Municipal 

 


