
 

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 

  
 

DECRETO Nº 224/2021,                                          DE 23 DE FEVERREIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre as medidas de combate 

a disseminação do novo COVID-19. 

 

O PREFEITO DE VERA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais;  

CONSIDERANDO o aumento do número de casos e óbitos confirmados, 

além do aumento de internações e das taxas de ocupação de leitos 

hospitalares, conforme Boletim Epidemioló gico Coronavírus (COVID-19) de 

22 de fevereiro de 2021;  

CONSIDERANDO o surgimento de novas variantes do SARS -CoV-2, em 

transmissão comunitária, com maior transmissibilidade, acarretando maior 

número de casos, internações,  e, consequentemente, maior número de 

mortes;  

CONSIDERANDO que há casos de reinfecção documentados relacionados a 

variantes do SARS-CoV-2; 

CONSIDERANDO que há relaxamento social nas medidas de isolamento e de 

distanciamento entre os indivíduos; Considerando que não há no mundo e no 

Brasil, até o momento, doses de vacinas suficientes para imunizar a 

totalidade dos grupos de risco;  

CONSIDERANDO a necessidade organização em rede para efetivo controle 

da disseminação e contágio pelo SARS -CoV-2, em atenção às diretrizes do 

Sistema Único de Saúde;  
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DECRETA: 

Art. 1º Fica determinada a permanência das medidas de 

distanciamento social, neste Município, bem como nos pr otocolos sanitários  

setoriais,  sem prejuízo da observância ao disposto neste Decreto.  

  

Parágrafo único. Durante o estado de calamidade  pública 

decorrente da COVID-19, permanece em vigor o dever geral de proteção 

individual neste Município, consistente no uso obrigatório de máscara de 

proteção por todos aqueles que, independente do local de destino ou 

naturalidade, ingressarem no territór io 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, ficando excepcionado(a)s dessa 

vedação:  

  

I -  as pessoas com transtorno do espectro autista,  com 

deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras 

deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção 

facial,  conforme declaração médica;  

  

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

  

III - aqueles que, utilizando máscara de proteção, estiver 

sentado à mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de 

retirá-la exclusivamente durante a consumação.  

  

Art . 2º  Com o objetivo de reduzir a p ropagação do 

novo coronavírus  (COVID-19) no Município,  serão adotadas, sem prejuízo 

de outras já estabelecidas,  as seguintes medidas:  
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I - aumento da fiscalização e controle dos protocolos sanitários 

pela vigilância em saúde, sem prejuízo da atuação conco rrente dos demais 

órgãos estaduais e municipais competentes para a matéria;  

  

II –  intensificação do funcionamento das  fiscalizações   

sanitárias em todo município;  

  

III - intensificação do monitoramento e rastreio da 

implementação das medidas sanitárias no município;  

  

IV –  emprego das forças de segurança estaduais disponibilizadas 

aos municípios, por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida, para 

coibir aglomerações, seja em espaços públicos ou privados, abertos ou 

fechados, bem como para garantir o cumprimento das med idas sanitárias de 

enfrentamento e prevenção ao novo  coronavírus;  

  

Art . 3º  Para o enfrentamento da emergência em saúde 

decorrente do coronavírus, ficam suspensas as seguintes atividades, pelo 

prazo de 14 (quatorze) dias :  

 

I - Eventos sociais,  familiares, públicos ou privados, em zona 

urbana ou rural de qualquer natureza,  mesmo aqueles em âmbito residencial;  

  

II -  funcionamento de bares, restaurantes e similares após as 

22h para atendimento ao público e até as 23h apenas para fins de 

encerramento de suas atividades operacionais;  

  

III - realização de quaisquer festas ou eventos promovidos ou 

patrocinados por entes públicos ou iniciativa privada.  
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IV –  comercialização de bebidas  alcóolicas, bem como seu 

consumo em ambientes públicos,  após as 22 h oras.  

  

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo 

sujeitará o infrator ao regime  sancionatório previsto no Decreto Estadual nº 

29.583, de 1º de abril de 2020  e suas alterações posteriores.  

  

Art  4º Os estabelecimentos comerciais  e academias,  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 ,  assim como o uso de máscaras.  

 

Art  5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

podendo ser prorrogado após a reavaliação dos indicadores epidemiológicos 

no Município.  

 

 

 

            Vera Cruz/RN, em 23 de fevereiro de 2021  

 

 

  

Marcos Antonio Cabral   

Prefeito Municipal  
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