
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001/2020-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 panorama mundial a respeito da elevada
capacidade de propagação do novo coronavirus (COVID-19),
dotado de potencial efetivo para causar surtos;
 
CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde
(OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que a
contaminação com o novo coronavirus (COVID-19) caracteriza
pandemia;
 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação
dos serviços públicos.
 
CONSIDERANDO a taxa de mortalidade da COVID-19, que
se eleva entre idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas.
 
DECRETA:
 
Art. 1º- Fica decretada os órgãos e as entidades da
administração pública municipal direta e indireta deverão
adotar para fins de prevenção da transmissão do novo
coronavirus (COVID -19), as medidas determinadas neste
Decreto;
 
Art. 2° Ficam suspensos, pelo prazo de 15 (quinze) dias;
As atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos
coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração
pública estadual direta e indireta que impliquem a aglomeração
de 10 (dez) ou mais pessoas;
Aulas da rede municipal e particulares de ensino;
Torneios, campeonatos e competições;
Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
 
Art. 3° Cabendo as Secretarias tomarem as decisões
necessárias para cada setor, Exceto necessariamente nos órgãos
e entidades de serviços essenciais e indispensáveis tais como;
limpeza e vigilância publica, bem como os que funcionem em
regime de plantões como hospitais, postos de saúde e socorros
urgentes.
 
Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
e terá validade pelo prazo de 15 (quinze) dias.
 
Art. 5º- Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.
 
Palácio Felinto Gadelha em Almino Afonso – RN, em 17 de
março de 2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal 
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