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RIO GRANDE DO NORTE 
 

* DECRETO Nº 30.490, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
  
  

Altera o Decreto Estadual nº 30.458, de 1º de abril 
de 2021, e prorroga as medidas restritivas, de 
caráter excepcional e temporário, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 

  
  

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual, e 
com fundamento no art. 49, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 
30 de junho de 1994, 

  
Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, 

que renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde 
pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões 
nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte; 

  
Considerando a estabilidade do quadro epidemiológico em relação à edi-

ção do Decreto Estadual nº 30.458, de 1º de abril de 2021, o que demonstra a necessida-
de de manutenção de medidas restritivas visando a diminuição das aglomerações e do 
fluxo de pessoas em espaços coletivos, uma vez que persiste a baixa proporção da popu-
lação vacinada, muito distante ainda do mínimo necessário para haver uma influência na 
redução do número de novos casos; 

  
Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de pre-

venção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço 
para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de 
cidadãos; 

   
D E C R E T A: 
  
Art. 1º O Decreto Estadual nº 30.458, de 1º de abril de 2021, passa a vi-

gorar com as seguintes alterações: 
  

“Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepci-
onal e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de CO-
VID-19, vigentes entre 05 e 23 de abril de 2021.” (NR) 
  
“Art. 3º ........................................................................................................ 
......................................................................................................................
..................................................................................................................... 
§4º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e pou-
sadas as mesmas regras dos demais estabelecimentos do ramo de ali-
mentação, observado, durante a incidência do toque de recolher, a veda-
ção do acesso a não hóspedes e a consumação restrita à unidade hotelei-
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ra (quarto ou apartamento), excetuando-se, neste último caso, os servi-
ços de café-da-manhã e de almoço, que poderão funcionar normalmente, 
desde que restrito ao hóspede”. (NR) 
  
“Art. 6º Recomenda-se aos idosos e às demais pessoas enquadradas no 
grupo de risco da COVID-19 que intensifiquem os cuidados com a sua 
circulação, mesmo com o uso obrigatório de máscaras de proteção faci-
al, diante do quadro atual da pandemia. 
  
Parágrafo único. O previsto neste artigo não tem cunho de obrigatorie-
dade, mas trata-se de orientação importante para minimizar o risco de 
contágio pelo coronavírus.” (NR)  
  
“Art. 9º ........................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
I – funcionamento de parques públicos, circos, parques de diversões, 
museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais; 
......................................................................................................................
..................................................................................................................... 
§ 2º As atividades esportivas profissionais, previstas em agenda de cam-
peonatos oficiais, poderão ocorrer desde que observada a proibição de 
público nos locais de treinamentos e partidas, bem como a realização de 
testes em todos os participantes na véspera de cada disputa.” (NR) 
  
“Art. 22. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 23 de abril de 
2021, excetuando-se o determinado no art. 10, cuja vigência terá prazo 
indeterminado” (NR) 

  
Art. 2º Ficam revogados os artigos 2º e 23, do Decreto Estadual nº 30.458, 

de 1º de abril. 
  
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 14 de abril de 2021, 

200º da Independência e 133º da República. 
  
  
  

FÁTIMA BEZERRA 
Cipriano Maia de Vasconcelos 
  

* Republicado por incorreção. 
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DECRETO N.º 12.201 DE 16 DE ABRIL DE 2021
Ratifica o Decreto Estadual nº. 30.490, de 14 de abril de 2021, no âmbito do Município 
do Natal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município de Natal,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam ratificados, no âmbito do Município do Natal, todos os termos do Decreto 

Estadual nº. 30.490, de 14 de abril de 2021, devendo, por consequência, haver observância 
às preconizações estaduais.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.
Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 16 de abril de 2021.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito

NORMAS TÉCNICAS 
(DECRETO N° 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)

• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo 
à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;

• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão 
emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;

• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão 
chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;

• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a 
publicação na edição subsequente;

• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;

• A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 
24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos 
pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora 
do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;

• No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas 
com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o 
nome responsável;
I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;
II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, 
através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;

• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato 
e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;

• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;

• Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja 
no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda 
se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;

• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:
I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;
II – Os cds, dvd´s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão 
emissor ser responsável pelo seu recolhimento.
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