
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2020

Institui a política de isolamento social rígido para
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no
Município de Almino Afonso, impõe medidas de
permanência domiciliar, de proteção de pessoas em
grupo de risco e dá outras providências.

 
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, I e II, da Lei Federal nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, sobre a competência das autoridades para
determinar medidas de quarentena e isolamento;
 
Considerando as recomendações da Organização Mundial da 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 Municípios, Estados e Países
para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19);
 
Considerando que os dados em todo o mundo relativos ao avanço da
doença comprovam que o isolamento social constitui alternativa mais
adequada a ser adotada neste momento pelos governantes como
política responsável de enfrentamento da COVID-19, dado seu
impacto direto e significativo na curva de crescimento da pandemia, o
que permite organizar melhor o sistema de saúde e, assim, poder
salvar mais vidas;
 
Considerando o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no
Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte, e o aparecimento dos
primeiros casos no Município de Almino Afonso;
 
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 almino-afonsense;
 
Considerando a necessidade atual de dar continuidade à política de
isolamento social adotada no Município e que vem se mostrando
eficaz no enfrentamento da pandemia;
 
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)
decretadas no âmbito do Município de Almino Afonso/RN;
 
Considerando a adoção do regime de teletrabalho, sempre que
possível,
 
DECRETA:
 



Art. 1º Este Decreto institui a política de isolamento social rígido para
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no Município de
Almino Afonso/RN, impõe medidas de permanência domiciliar, de
proteção de pessoas em grupo de risco e dá outras providências.
 
CAPÍTULO I
DA PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS
 
Art. 2º Ficam prorrogadas até 16 de junho de 2020 as medidas de
saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19)
adotadas no âmbito do Município de Almino Afonso, ressalvado o
prazo de suspensão das atividades escolares presenciais, que
permanece até 6 de julho de 2020.
 
CAPÍTULO II
DA INTENSIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL
 
Art. 3º Os idosos e as demais pessoas enquadradas no grupo de risco
da COVID-19 se sujeitarão a um dever especial de proteção, não
podendo circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias
privadas equiparadas a vias públicas, exceto, com o uso obrigatório de
máscaras de proteção, para alguns dos seguintes propósitos:
 
I - deslocamentos para aquisição de bens e serviços em farmácias,
supermercados e outros estabelecimentos que forneçam itens
essenciais à subsistência;
II - deslocamentos por motivos de saúde, designadamente para obter
assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros
estabelecimentos do mesmo gênero;
III - deslocamento para agências bancárias e similares;
IV - deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por
outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que
devidamente justificados.
 
Parágrafo único. A proibição prevista neste artigo não se aplica aos
agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer outros setores
cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia de
COVID-19.
 
Art. 4º Fica estabelecido o dever geral de permanência domiciliar,
consistente na vedação à circulação de pessoas em espaços e vias
públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas,
ressalvados os casos de extrema necessidade, com o uso obrigatório
de máscaras de proteção, que envolvam:
 
I - o deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico;
II - o deslocamento para fins de assistência veterinária;
III - o deslocamento para atividades ou estabelecimentos liberados e
para a prática de esportes e atividades físicas individuais;
IV - a circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo
de risco;
V - o deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao
exercício profissional;
VI - o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias
e unidades judiciárias, no caso de necessidade de atendimento
presencial ou no de cumprimento de intimação administrativa ou
judicial;
VII - o deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços
essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da
legislação;
VIII - o deslocamento para serviços de entregas;
IX - o deslocamento para serviços domésticos em residências;
X - o deslocamento para o exercício de missão institucional, de
interesse público, buscando atender a determinação de autoridade
pública;
XI - a circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a
doentes, a idosos, a crianças ou a portadores de deficiência ou
necessidades especiais;
XII - o deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes,
congêneres ou demais estabelecimentos que, na forma da legislação,
permaneçam em funcionamento exclusivamente para serviços de
entrega;
XIII - o trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população
socialmente mais vulnerável;



XIV - deslocamentos em razão da atividade advocatícia, quando
necessária a presença do advogado para a prática de ato ou o
cumprimento de diligências necessárias à preservação da vida ou dos
interesses de seus clientes;
XV - deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por
outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que
devidamente justificados.
 
Art. 5º Ficam autorizados a funcionar apenas os seguintes serviços ou
atividades, desde que observadas as recomendações da autoridade
sanitária e o disposto neste e nos demais Decretos regulatórios das
medidas de contenção à Pandemia:
 
I - assistência médico-hospitalar, incluindo clínicas, serviços de
odontologia, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;
II - distribuição e comercialização de medicamentos;
III - distribuição e comercialização de alimentos;
IV - distribuição e tratamento de água;
V - serviços funerários;
VI - segurança privada;
VII - atividades jornalísticas;
VIII - captação e tratamento de lixo e esgoto;
IX - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e
combustíveis;
X - assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
XI - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de
saúde, higiene, alimentos, bebidas não alcoólicas, tecidos, materiais de
construção ou reforma e de suprimentos agrícolas, incluindo
mercados, supermercados, hipermercados, quitandas, açougues,
peixarias, padarias, distribuidores, lojas de conveniência, vedado
qualquer consumo interno dos itens alimentícios e a distribuição de
mesas e cadeiras em espaços de conveniência.
XII - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e
animais;
XIII - estabelecimentos de saúde animal;
XIV - atividades necessárias a viabilizar o transporte e entrega de
cargas em geral, incluindo oficinas, borracharias e lojas de autopeças.
XV - demais atividades exercidas por pessoa jurídica de direito
privado cujo estabelecimento utilize, exclusivamente, sistema natural
de circulação de ar.
 
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 6º O Decreto Municipal nº 004, de 02 de abril de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
 
“Art.10 ......................
 
I - .................
 
g) a proibição de entrada de pessoas acompanhadas,
independentemente de laços familiares; ” (NR)
 
Art. 7º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento pela Administração Pública Municipal.
 
Art. 8º 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 05 de junho de
2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal
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