
 
 

DECRETO Nº 020/2020, DE 23 DE JULHO DE 2020. 

 

ESTABELECE NOVAS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO DA 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

OCASIONADA PELA 

PANDEMIA INTERNACIONAL 

DE INFECÇÃO HUMANA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19), E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

TIBAU – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais, e,  

 

 CONSIDERANDO que é de competência do Município adotar 

medidas ao enfrentamento e à eliminação dos riscos de disseminação e contágio 

do COVID-19;  

 

 CONSIDERANDO a necessidade de coibir aglomeração em locais 

públicos e privados do Município de Tibau; e, por fim, 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde e da vida 

dos nossos munícipes. 

 

  DECRETA: 

 

 Art. 1º. Fica determinada, no âmbito do Município de Tibau, nos dias 

24, 25, 26, 31 de Julho de 2020; 01, 02, 07, 08, 09 de Agosto de 2020, a política 

enfrentamento da pandemia COVID-19, consistente na intensificação das 



 
 

barreiras sanitárias móveis e fixas, objetivando reduzir a proliferação do novo 

coronavírus no Município de Tibau-RN. 

 

 § 1º. Serão novamente instaladas barreiras sanitárias fixas em todos 

os acessos da Cidade de Tibau. 

 

 § 2º. Fica proibido o acesso de veículos automotores e motocicletas 

à Cidade de Tibau sem que os seus ocupantes apresentem documento de 

identificação e uma cópia legível do comprovante de residência local ou 

documento equivalente. 

 

 § 3º. A Secretaria Municipal de Saúde disporá sobre a instalação, 

funcionamento e encerramento de barreiras sanitárias, fixas e móveis, visando 

intensificar a fiscalização do acesso terrestre de veículos de quaisquer outras 

localidades, por meio das vias públicas de acesso ao Município de Tibau, seja por 

rodovias estaduais ou estradas vicinais. 

 

 § 4º. Todos os veículos particulares serão obrigatoriamente 

fiscalizados e somente terão acesso à Cidade de Tibau, caso os seus ocupantes 

estejam fazendo uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel 70% (setenta por 

cento). 

 

 Art. 3º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas de enfrentamento 

à emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

 § 1º Será obrigatório o uso de máscaras de proteção: 

 

 I - por toda a população, em órgãos e espaços públicos, circulação 

em vias públicas, estradas, calçadas, praias, locais de práticas esportivas e demais 

ambientes coletivos; 

 

 II – para acesso aos estabelecimentos comerciais privados, quais 

sejam: materiais de construção, lojas, galerias, clínicas, oficinas, postos de 



 
 

combustíveis, conveniências, supermercados, cantinas, restaurantes, lanchonetes, 

bares e congêneres; 

 

 III - para acesso às paradas fixas de táxis e mototáxis; e, por fim, 

 

 IV - para acesso aos templos religiosos. 

  

 

 § 2º. Como medidas de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), 

os responsáveis dos estabelecimentos privados deverão adotar as seguintes 

providências: 

 

 I – Para cada estabelecimento comercial, limitar o uso de mesas em 

número de 05 (cinco) no ambiente interno, com no máximo 04 (quatro) cadeiras 

por mesa, e em número de 05 (cinco) no ambiente externo, com no máximo 04 

(quatro) cadeiras por mesa; 

 

 II – zelar pela observância da distância mínima de 1,5 (um metro e 

meio) entre mesas e pessoas; 

 

  III - garantir a circulação de ar externo nos estabelecimentos, 

mantendo-se as janelas e portas abertas, sendo recomendada a não utilização de 

aparelhos de ar condicionado; e, por fim, 

 

 IV - assegurar a todos os clientes, antes de adentrarem no 

estabelecimento, a higienização de suas mãos com álcool gel 70% (setenta por 

cento) ou com água e sabão, além de exigir o uso obrigatório de máscaras. 

 

 Art. 5º. Fica mantida a proibição da aglomeração de pessoas em 

quaisquer ambientes, seja público ou privado, interno ou externo, para fins de 

realização de atividades de quaisquer naturezas, bem como o uso de som 

automotivo nas áreas públicas do Município de Tibau. 

 



 
 

 Art. 6º. É de responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal e 

Vigilância Epidemiológica Municipal, compartilhada com a Segurança Pública e 

demais órgãos fiscalizadores, a fiscalização dos estabelecimentos comerciais e 

locais públicos, a fim de garantir o cumprimento das medidas sanitárias vigentes. 

 

 Art. 7º. A desobediência aos comandos previstos neste Decreto, 

caracterizará infração administrativa e sujeitará o infrator à aplicação de 

penalidades, sem prejuízo de demais sanções civis, administrativas e criminais 

previstas para os crimes elencados nos artigos 268 (infração de medida sanitária 

preventiva) e 330 (crime de desobediência) do Código Penal (Decreto-Lei nº 

2.848/1940). 

 

 Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais privados, que insistirem em 

desobedecer as determinações sanitárias impostas nesse Decreto, poderão ser 

penalizados com a medida administrativa de suspensão do alvará de 

funcionamento. 

 

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

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Tibau-RN, 23 de Julho de 2020. 

 

 

Josinaldo Marcos de Souza 

Prefeito Municipal 


