
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 004/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus
(COVID-19).

 
O PREFEITO DE ALMINO AFONSO/RN, no uso das atribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Art. 8º, inciso
VI, da Lei Federal nº 12.608/12,
 
Considerando a decretação de estado de calamidade pública em razão
da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19
(novo coronavírus) por meio do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de
março de 2020,
 
Considerando o disposto no art. 3º, II, da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020,
 
Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde
(OMS) e das autoridades sanitárias do País e do Estado, no sentido de
se buscar diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços
coletivos mediante o isolamento social, para mitigar a disseminação
do novo coronavírus (COVID-19),
 
Considerando que medidas de isolamento social têm mostrado alta
eficácia e vêm sendo adotadas em outros Estados e Países para
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19),
 
Considerando o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no
Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte,
 
Considerando a necessidade de intensificação do cumprimento das
medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19)
decretadas pelo decreto de nº 29.583, de 1º de abril de 2020 no Estado
do Rio Grande do Norte,
 
DECRETA:
 
Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus
(COVID-19), de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)
e demais organizações competentes, que sejam de competência da
Administração Pública Municipal, no âmbito do Município de Almino
Afonso/RN, ficam definidas nos termos deste Decreto.
Art. 2º Continuam suspensas, no âmbito do Município de Almino
Afonso/RN, a partir do dia 02 até o dia 23 de abril de 2020:
 
I – A realização de aulas em todo o sistema público municipal e
privado de educação;
 
II – A realização de eventos em lugares públicos ou privados que
possa implicar aglomerações de pessoas;
 
III – As atividades esportivas na zona urbana e rural;
 
IV – As atividades ao público de todos os órgãos municipais, cabendo
a cada secretaria estabelecer tele atendimento, disponibilizando
número de telefone para contato;
 
V – As atividades pelo Centro de Referência de Assistência Social -
CRAS com crianças, jovens, gestantes e idosos, atendimentos e visitas
domiciliares da equipe do PAIF, do programa Criança Feliz e do
cadastro único exceto em caráter de urgência por meio de
agendamento ou diário por tele atendimento;
 



VI – Reuniões de todos os grupos de saúde coletiva da estratégia
saúde da família – ESF;
 
VII – As atividades e atendimento ao público da equipe
multiprofissional da estratégia de saúde da Família ESF
(Fonoaudiólogo, Nutricionista, Assistente Social e Fisioterapeuta),
ficando mantidos atendimentos de urgência por agendamento através
do tele atendimento;
 
VIII – Atendimentos de rotinas dos cirurgiões-dentistas nas unidades
odontológicas e no centro de especialidades - CEO, ficando mantidos
atendimentos de urgência por agendamento através do tele
atendimento;
 
IX – Exames e Consultas eletivas dentro ou fora do município;
 
X – Viagens em transportes sanitários para outros municípios,
mantendo apenas urgência e emergência.
 
§ 1º Ficam reduzidos os atendimentos médicos e outras especialidades
priorizando os atendimentos de urgência e emergência a pessoas com
sintomas de síndromes gripais.
 
§2º Mediante a expedição de atos administrativos próprios aos
Secretários Municipais competentes pelas áreas de atuação municipal
identificadas no caput deste artigo, os prazos nele estipulados poderão
ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, enquanto
permanecer, consoante a orientação das autoridades de saúde pública
competentes, o atual estado de risco à saúde pública desencadeado
pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).
 
Art. 3º Está proibido o transito de pessoas no território municipal,
oriundas de outras cidades, estados ou países, em que houve registro
de casos da COVID-19, e que tenham se deslocado por meio de
aeroportos, ônibus e outros meios de transporte coletivos, mesmo que
não tenham apresentem qualquer sintoma relacionado a doença,
devendo cumprir as regras de quarentena.
 
§ 1º Ficam vedadas as atividades de carros, vans, ônibus e demais
meios de transporte coletivo que fazem linha para outros municípios e
estados, como também os de outros municípios que eventualmente
tragam passageiros para o Município de Almino Afonso.
 
§ 2º Fica permitida a entrada no Município de Almino Afonso de
caminhões de abastecimento de itens essenciais.
 
Art. 4º Para fins de atendimento ao previsto no art. 3º e parágrafos,
está permitida a montagem de Barreira Sanitária no Município de
Almino Afonso/RN, seja fixa ou móvel, com o intuito de impedir a
proliferação da Infecção Humana pelo novo COVID-19.
 
§ 1º Fica impedido o ingresso no Município de pessoas com quadro de
febre ou outros sintomas característicos da COVID-19, devendo as
mesmas ser orientadas a procurar uma Unidade de Saúde mais
próxima de sua residência.
 
§ 2º Ficam autorizadas as autoridades de saúde e vigilância sanitária a
efetuar avaliação e análise de conveniência do ingresso de veículos
oriundos de outros Municípios.
 
Art. 5º Fica proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas nos
limites territoriais do município, inclusive em calçadas ou passeios
públicos em rios, açudes, barragens e congêneres.
 
Parágrafo único. Considera-se espaço aglomerado, para fins da
determinação contida no caput, a reunião de 3 (três) ou mais pessoas
em distância inferior a 5 (cinco) metros.
 
Art. 6º Fica suspenso o funcionamento de todos os restaurantes,
lanchonetes, bares, praças de alimentação e similares no município,
cabendo aos estabelecimentos adotarem o serviço de delivery,
seguindo as recomendações de proteção.
 



Art. 7º Fica suspenso o funcionamento de toda e qualquer atividade
exercida por pessoa jurídica de direito privado cujo estabelecimento
utilize sistema artificial de circulação de ar, por ar condicionado,
ventiladores ou similares.
 
Art. 8º Fica suspenso o funcionamento de todas as boates, casas de
eventos, clubes de lazer e diversão sejam públicos ou privados,
academias de ginasticas ou similares.
 
Art. 9ºFicam suspensas as atividades coletivas de qualquer natureza
como cultos, missas e congêneres em igrejas, espaços religiosos, lojas
maçônicas e estabelecimentos similares.
 
§ 1ºFica permitida a abertura dos estabelecimentos de que trata
ocaputexclusivamente para orações individuais, respeitadas as
recomendações da autoridade sanitária.
 
§ 2ºNa hipótese do § 1º, fica o dirigente do templo responsável por
assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar
os frequentadores acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o
acesso de pessoas do grupo de risco para o NovoCoronavírus(COVID-
19).
 
Art. 10 Os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar,
deverão adotar medidas de proteção aos seus funcionários, clientes e
colaboradores, estabelecendo a distância de 1,5m entre cada pessoa,
distribuição de fichas, cabendo ao estabelecimento a organização da
fila cumprindo as medidas de prevenção estabelecidas, evitando
aglomeração de pessoas na fila.
 
Parágrafo único. A despeito das medidas restritivas previstas no
caput, ficam assegurados aos estabelecimentos o funcionamento
interno com o devido controle de acesso a clientes, tolerando-se
apenas o atendimento de um cliente por vez
 
Art. 11 Será designada por meio de portaria uma comissão de
fiscalização em vigilância em Saúde para dar cumprimento as medidas
de prevenção ao Novo Coronavirus, determinadas por decreto em
consonância com o Decreto de nº 29.583, de 1º de abril de 2020 do
governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o apoio do
destacamento de polícia militar local
 
Art. 12 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento pela Administração Pública Municipal, mesmo
antes dos prazos estipulados no art. 2º deste Decreto.
 
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
 
Palácio Felinto Gadelha, Almino Afonso/RN, em 02 de abril de 2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal
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