
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 007/2020

Define medidas restritivas temporárias adicionais
para o 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 do novo
Coronavírus (COVID-19) 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 absoluta necessidade de adoção de medidas
preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), com vistas a proteger de forma adequada a
saúde e a vida da população Alminoafonsense;
 
Considerando a importância de definir medidas de segurança para o
desempenho das atividades essenciais autorizadas a funcionar durante
o período da pandemia, buscando evitar a propagação da doença;
 
Considerando a necessidade de intensificação do cumprimento das
medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19)
implementadas no Estado do Rio Grande do Norte pelo Decreto nº
29.634, de 22 de abril de 2020, e no Município de Almino Afonso
pelo Decreto de nº 04/2020 de 02 de abril de 2020,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Ficam prorrogadas até 5 de maio de 2020 as medidas de saúde
para o enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) adotadas no
âmbito Município de Almino Afonso/RN.
 
Art. 2º Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais nas
unidades da rede pública e privada de ensino, no âmbito do ensino
infantil, fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante, até
o dia 31 de maio de 2020.
 
Art. 3º Fica instituída a necessidade do uso de máscara de proteção
em âmbito municipal para o desempenho de atividades laborais em
ambientes compartilhados com outras pessoas, nos setores público e
privado, assim como para acesso e permanência em:
 
I – Estabelecimentos prestadores de serviços essenciais, tais como
supermercados, casas lotéricas, instituições financeiras e seus



respectivos correspondentes bancários, dentre outros definidos como
essenciais pela Lei e demais atos normativos;
II – Templos Igrejas;
III – Repartições Públicas.
 
Art. 4º Fica autorizada exclusivamente para feirantes da Cidade de
Almino Afonso a montagem de bancas para a realização de feiras
livres, durante 03 (três) dias da semana, sendo:
 
I – Todos os feirantes aos sábados;
II – Às terças e quintas, apenas metade dos feirantes por dia, em
sistema de revezamento organizado pela Secretaria Municipal de
Saúde.
 
Art. 5º Ficam autorizadas a funcionar as academias de ginástica ou
similares, desde que sejam cumpridas as seguintes medidas de
prevenção obrigatórias:
 
I – Uso de máscaras de proteção;
II – Disponibilização de Álcool em gel 70%;
III – Desinfecção por turno dos equipamentos;
IV – Controle de entrada.
 
Parágrafo Único: Para os fins do inciso IV, fica delimitado a 05
(cinco) o número máximo de pessoas a ingressar nas dependências da
academia, nele não podendo permanecer por mais de 01 (uma) hora.
 
Art. 6º O funcionamento das pessoas jurídicas de Direito Privado
autorizadas a exercerem suas atividades depende da observância às
medidas de prevenção já estabelecidas pelo Estado e pelo Município,
sendo obrigatório em todo caso o uso de máscaras de proteção e a
disponibilização de álcool em gel 70% para a realização de qualquer
atendimento.
 
Parágrafo único.É responsabilidade também dos gestores de cada
estabelecimento alertar os clientes quanto ao atendimento das medidas
de higiene e distanciamento social estabelecidas neste Decreto e
demais normas e regulamentos expedidos com a finalidade de conter o
avanço da pandemia, bem como garantir o cumprimento destas em
suas dependências, ficando sujeitos à fiscalização dos órgãos públicos
e às penalidades previstas em Lei, as quais poderão incluir a aplicação
de multa, interdição e até suspensão das atividades.
 
Art. 7º O Decreto Municipal nº 004, de 02 de abril de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
 
“Art. 2º Continuam suspensas, no âmbito do Município de Almino
Afonso/RN até o dia 05 de maio de 2020: (...)
 
V – As atividades em geral do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, com crianças, jovens, gestantes, idosos e
do programa Criança Feliz, permanecendo o acompanhamento
remoto por aplicativo, ressalvando-se apenas os serviços essenciais
do cadastro único e equipe do CRAS, autorizados a funcionar com o
estabelecimento de medidas de prevenção, tais como uso de máscara
de proteção e álcool em gel 70%, bem como a limitação de
atendimentos pré-agendados, revezamento de profissionais e controle
de entrada, cabendo ao órgão definir a quantidade de atendimentos
de acordo com sua capacidade. (...)
 
 Art. 3º (...)
 
§ 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, ficando
autorizado apenas os carros de linha do município uma vez por
semana para encomendas, sem transporte de passageiros. (...)
 
§ 3º Fica instituída a assinatura do termo de comprometimento de
isolamento social, por pessoas que necessitem vir de outras cidades
com casos confirmados de COVID-19 para o município de Almino
Afonso. (...)
 



Art. 8º Fica suspenso o funcionamento de todas as boates, casas de
eventos, clubes de lazer e diversão sejam públicos ou privados. (...)
 
Art. 10 Os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar,
deverão adotar medidas de proteção aos seus funcionários, clientes e
colaboradores, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção por
ambos, assim como a disponibilização de álcool em gel 70% na
entrada do estabelecimento, mantendo-se a distância mínima de 1,5m
entre cada pessoa, cabendo ao estabelecimento a organização das
filas. ”
 
Art. 8º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento pela Administração Pública Municipal.
 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
 
Palácio Felinto Gadelha, Almino Afonso/RN, em 23 de abril de 2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal
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