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DECRETO Nº 587 DE 21 DE JULHO DE 2021.
Prorroga as medidas restritivas, de caráter excepcional e
temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia da
COVID-19, no âmbito do município de Lucrécia e
continua
a
retomada
gradual
das
atividades
socioeconômicas estabelecidas no Decreto Municipal nº
581/2021.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições
quelhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus, com vigência prorrogada por decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo
Lewandowski proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6625;
CONSIDERANDO o Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade
pública no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, parar fins do que dispõe também o art. 65 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, com vigência prorrogada através do Decreto nº 30.347, de 30 de
dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 382, de 22 de abril de 2020, que declarou
estado de calamidade pública no âmbito do Município de Lucrécia, e o Decreto Legislativo da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte nº 8, de 29 de abril de 2020, que reconheceu,
para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Lucrécia-RN, com vigência prorrogada
através do Decreto Municipal nº 519, de 23 de fevereiro de 2021, e o Decreto Legislativo da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte nº 27, de 07 de abril de 2021;
CONSIDERANDO a constatação do cenário de grave crise de saúde decorrente da pandemia da
COVID-19 e suas repercussões na administração e finanças do Município de Lucrécia-RN;
CONSIDERANDO a redução dos casos postivos da COVID-19 no território do Município de
Lucrécia durante os últimos dias, bem como a taxa de ocupação dos leitos dos hospitais, públicos e
privados, incluindo leitos de unidade de terapia intensiva – UTI no Estado do Rio Grande do Norte.
CONSIDERANDO Decreto nº 30.714, de 06 de Julho de 2021 que reafirma a necessidade de
observância das medidas sanitárias e amplia a retomada gradual das atividades socioeconômicas no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte estabelecida nos Decretos Estaduais nº 30.562, de 11 de
maio de 2021 e nº 30.676, de 22 de junho de 2021.
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CONSIDERANDO o êxito obtido quanto a redução no número de infectados, internações hospitalares
e a significativa redução de novos casos da COVID-19 no município, resultantes das medidas de
LOCKDOWN estabelecidas anteriormente;
CONSIDERANDO os danosos efeitos sociais e econômicos causados com o fechamento das atividades
comerciais consideradas não essenciais durante o período de LOCKDOWN, principalmente para os
pequenos comerciantes e suas famílias, cujo único meio de subsistência é o seu pequeno comércio;

CONSIDERANDO a redução de casos no municipio e a necessidade de prosseguir com o Calendário
de Abertura Gradual das Atividades Comerciais Não Essenciais, previsto nos Decretos municipais nº
571, 576 e 581/2021;
D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica prorrogada algumas medidas restritivas e retomada das atividades econômicas
estabelecidas no Decreto Municipal nº 581/2021.
Art. 2º - O cumprimento do Calendário da abertura das atividades econômicas está condicionada a
continuidade da redução do número de casos da COVID-19 no município, conforme estabelecido no
Decreto Municipal nº 581/2021.
CAPÍTULO II
DO TOQUE DE RECOLHER
Art. 3º - Fica estabelecido o “toque de recolher”, consistente na proibição de circulação de pessoas em
todo o município de Lucrécia, como medida de diminuição do fluxo populacional em ruas e espaços
públicos e consequente mitigação de aglomerações, vigente das 24h00min às 05h00min da manhã do
dia seguinte, de segunda a sábado e aos domingos a partir das 16h00min às 05h00min da manhã do dia
seguinte.
§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes atividades:
I – Serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos, hospitalares, atividades de podologia,
entre outros;
II – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos e ortopédicos;
III – Postos de combustíveis e distribuição de gás;
§ 2º Durante a vigência do toque de recolher é permitido o deslocamento de pessoas entre o
local de trabalho e o domicílio residencial, a pé, por meio de serviço de transporte de passageiros ou
veículo próprio.
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CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS
SOCIOECONÔMICOS
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E NÃO
ESSENCIAIS
Art. 4º - Fica permitido o funcionamento de segunda a sábado no horário das 05h00min às 12h00min
e de 13h30min as 19h00min, e aos domingos até as 15h00min e até as 16h00min apenas para fins de
encerramento de suas atividades operacionais, adotando os protocolos sanitários estabelecidos. (uso
de máscara, distanciamento social, quantidade de pessoas no ambiente e higienização);

ATIVIDADES DE ACADEMIAS, PILATES E SIMILARES
Art. 5º - Fica permitido o funcionamento de segunda a sábado no horário das 05h00min às 21h00min,
adotando os protocolos sanitários estabelecidos abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

uso obrigatório de máscara no ambiente;
distanciamento 1,5 entre as pessoas;
Capacidade máxima de 6 pessoas por horário;
disponibilidade de álcool a 70% na entrada do estabelecimento;
Higienização dos equipamentos após o uso.
ATIVIDADES RELIGIOSAS – CULTOS, MISSAS E SIMILARES

Art. 6º. Fica permitida a abertura das entidades de que trata o caput para realização missas e cultos
religiosos, respeitando os protocolos sanitários vigentes, especialmente o distanciamento mínimo de
1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, com o número máximo de 40 pessoas presentes mais o
dirigente do trabalho.
§ 1º - Fica permitido o funcionamento de segunda a sábado no horário das 05h00min às
21h00min, e aos domingos até as 15h00min adotando os protocolos sanitários estabelecidos, (uso de
máscara, distanciamento de 1,5 entre as pessoas sentadas, higienização e termômetro nas entradas);
LANCHONETES, PIZZARIAS, RESTAURANTES, SORVETERIAS, BARES E SIMILARES.
Art. 7º - Fica permitido o funcionamento de segunda a sábado no horário das 07h00min às 23h00min,

para atendimento presencial ao público, e até às 24h00min apenas para fins de encerramento de
suas atividades operacionais, e aos domingos até as 15h00min e até às 16h00min apenas para fins
de encerramento de suas atividades operacionais, adotando os protocolos sanitários estabelecidos
abaixo:
I. uso obrigatório de máscara ao chegar ao ambiente e ao sair das mesas;
II. distanciamento 2(dois) metros entre as mesas;
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III. capacidade máxima por mesa de 4 (quatro) pessoas sentadas;
IV. disponibilidade de álcool a 70% em todas as mesas;
V. higienização de mesas e cadeiras após a saída dos clientes;
VI. permitido a utilização de som ambiente “do estabelecimento”, não sendo permitido a utilização de som
de terceiros, inclusive em veículo ou paredão.
§ 1º Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e prestadores de serviço poderão
funcionar exclusivamente por sistema de entrega (delivery), todos os dias da semana até 24h00min.
BALNEARIOS
Art. 8º - Fica permitido o funcionamento de segunda a sábado até as 19h00min, e aos domingos até as
15h00min, e até às 16h00min apenas para fins de encerramento de suas atividades operacionais,
com capacidade máxima permitida de 15 (quinze) pessoas, sendo permitido o consumo de bebida
alcoólica no local, adotando os protocolos sanitários estabelecidos. (uso de máscara, distanciamento,
quantidade depessoas no ambiente e higienização);
§ 1º Fica permitido a utilização de som ambiente “do estabelecimento”, não sendo permitido a
utilização de som de terceiros, inclusive em veículo ou paredão.

ATIVIDADE ESPORTIVAS
Art. 9º - Fica permitido a abertura dos espaços públicos e privados para atividades esportivas locais
(Ginásio de Esportes, quadras e Campos), segunda a sábado até as 21h00min e aos domingos até as
15h00min, e até às 16h00min apenas para fins de encerramento de suas atividades operacionais,
conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Junventude, Turismo e Esporte, até as
21h00min.
CAPÍTULO IV
SUSPENSÃO
Art. 10 - Com o fim específico de evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-19), permanecem
suspensos, no âmbito do município de Lucrécia:
I-a realização de shows, festas ou qualquer outra modalidade de eventos de massa, inclusive os
realizados em locais públicos e privados;
II-as atividades recreativas em clubes sociais, barragens e rios;
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ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Art. 11 - Permanecem suspensos o funcionamento das aulas presenciais em instituições públicas em
todos os níveis de ensino (Creche/Pré Escola, Fundamental I e II, Ensino Médio).
§ 1º serão permitido o funcionamento das aulas de reforços em ambientes privados, desde que
seguindo todos os protocolos sanitários adotados pelo município.
§ 2º Fica permitido durante a vigência do decreto, pela secretaria de educação e estabelecimentos
públicos de ensino atividades administrativas e/ou de planejamento visando o retorno gradual das aulas
presenciais no município previsto para 02/08/2021 condicionada a continuidade da redução do número de
casos da COVID-19 no município.
CAPÍTULO V
MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Art. 12 - Permanece proibida aglomeração de pessoas no municipio, inclusive em praças, comercios
em geral.
§ 1º - É obrigatório o uso de máscaras ao sair de casa em todo o território municipal.

CAPÍTULO VI
DAS FISCALIZAÇÕES
Art. 13 - A princípio a Policia Militar e Equipe de Saúde do Município atuará de forma didática, de fiscalização
e monitoramento do cumprimento deste Decreto, ficando autorizada a aplicar as sanções previstas em lei
relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente,
independente da responsabilidade civil e criminal, tais como incidir nas sanções elencadas abaixo;
I - multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência;
II - multa de R$ 100,00 (cem reais) para pessoas físicas, autônomos e MEI, a ser duplicada por cada
reincidência;
III - embargo e/ou interdição de estabelecimentos.
Art. 14 - Fica autorizado o deslocamento de servidores municipais de qualquer secretaria e pessoas
voluntárias, para reforço à equipe de vigilância sanitária municipal, como medida de fortalecimento e apoio a
fiscalização de todas as disposições aqui tratadas.
Art. 15 - Ficam os órgãos e entidades responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, autorizados a
realizar bloqueio de locais de circulação pública de pessoas e/ou veículos, conforme evolução da taxa de
isolamento de cada localidade, a fim de garantir o cumprimento das medidas do presente decreto;
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Art. 16 - Conforme dispõe o parágrafo único do art. 17º do Decreto Estadual nº 30.516, de 22 de abril de 2021,
as forças de segurança pública, por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida, prestarão o apoio
necessário à implementação das medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus
previstas neste Decreto;
Art. 17 - As medidas definidas neste Decreto serão avaliadas periodicamente, sob orientação das autoridades
sanitárias e de saúde.
Art. 18 - Este decreto entrará em vigor em 21 de julho de 2021, produzindo efeitos até 01 de agosto de 2021,
sujeito a prorrogação, sob deliberação do Chefe do Poder executivo, e orientação das autoridades de saúde,
revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita

