
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 003/2020-GP PMAA

Decreta medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo coronavirus (COVID-19) no
âmbito do Poder Executivo Municipal.

 
O Exmo. Sr. Waldênio Carlos Belarmino de Amorim, Prefeito
Municipal de Almino Afonso, Estado do Rio Grande do Norte, no uso
de suas atribuições legais,
 
CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos do novo
coronavirus (COVID-19) no Brasil;
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de
2020 que estabeleceu a quarentena como forma de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavirus responsável pelo surto de 2019.
 
DECRETA:
 
Art. 1º- Em razão da pandemia do novo coronavirus (COVID – 19),
declarada pela organização mundial de saúde – OMS, com
confirmação da doença no Estado do Rio Grande do Norte, a
Prefeitura de Almino Afonso/RN, apesar de não haver qualquer caso
suspeito no município porém resolveu adotar medidas preventivas.
 
Art. 2° Ficam adotas as seguintes medidas de suspensão a partir deste
dia 20 de março de 2020;
Suspensão pelo período de 15 dias os eventos de qualquer natureza
realizados em ambientes fechados ou em via pública. (Aula de Zumba,
dança, capacitações, missas, cultos e etc);
Atividades realizadas no ginásio poliesportivo Zilmar Leite Dantas
Filho;
Atividades pelo CRAS com crianças, jovens, gestantes e idosos,
também como atendimentos e visitas domiciliares da equipe do PAIF,
atendimento do cadastro único exceto em caráter de urgência por meio
de agendamento;
Atendimento ao público no Centro Administrativo Francisca Gomes
Rocha;
Reuniões de todos os grupos de saúde coletiva da estratégia saúde da
família – ESF;
Atendimentos de rotinas dos cirurgiões-dentistas nas unidades
odontológicas e no centro de especialidades - CEO, ficando mantidos
atendimentos de urgência;
Atividades multiprofissionais (Fonoaudiólogo, Nutricionista,
Assistente Social e Fisioterapeuta) com ressalva de atendimento de
emergência por parte de algum profissional;
Exames e Consultas eletivas dentro ou fora do município;
Viagens em transportes sanitários para outros municípios, mantendo
apenas urgência e emergência;
Redução dos atendimentos médicos e outras especialidades
priorizando os atendimentos com síndrome gripais.
 
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade pelo prazo de 15 (quinze) dias.
 
Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.
 
Palácio Felinto Gadelha em Almino Afonso – RN, em 20 de março de
2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal
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