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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO Nº 18, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

 
Dispõe sobre medidas restritivas a eventos públicos
para o enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública, de acordo com o quadro epidêmico do
Coronavírus (COVID-19) e a situação de Risco Alto -
indicador 04, do município de Vila Flor/RN,
conforme Informe Epidemonológico da SESAP.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VILA
FLOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO a retomada de eventos em massa sob
determinados critérios, conforme o art. 4º, inciso II, e art. 7º, §1º do
Decreto 30.676 de 22 de julho de 2021 do Governo do Estado do Rio
Grande do Norte;
CONSIDERANDO o Art. 8º, inciso II do Decreto Decreto 30.676 de
22 de julho de 2021 do Governo do Estado do Rio Grande do Norte;
CONSIDERANDO a classificação do município de Vila Flor/RN,
com indicador 04, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde
Pública (SESAP) pelo Boletim Epidemológico Semanal;
CONSIDERANDO a necessidade de manter sob controle a epidemia
da COVID-19 no Município de Vila Flor/RN, visto o aumento no
número de casos;
CONSIDERANDO que as medidas restritivas poderão ser revistas no
momento em que houver melhoria no indicador composto de
monitoramento do Covid -19 do município de Vila Flor, para o nível 1
ou 2, conforme art. 7º, §1º do Decreto 30.676 de 22 de julho de 2021
do Governo do Estado do Rio Grande do Norte;
 
DECRETA
 
Art.1º - Fica suspenso as seguintes atividades e serviços para evitar
aglomerações e reduzir a contaminação e propagação do COVID-19:
I- atividades como casa de show e atividades correlatas;
II- casas noturnas e atividades correlatas;
III- eventos socias e atividades correlatas, mesmo em espaços abertos;
IV- eventos musicais coletivos.
§1º Ficam suspensos o funcionamento dos serviços e
atividadesprevistos dos incisos deste artigo, independentemente do
local em que estiverem instalados, inclusive os residenciais.
 
Art.2º Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás
pararealização de eventos em massa assim definidos pelo decreto
estadual nº 30.676.
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário.
 
Registre-se. Plublique-se. Cumpra-se.
 
Vila Flor /RN, 12 de agosto de 2021
 
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal
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