
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 008/2020

[i]
 

Prorroga as medidas de saúde para o enfrentamento
do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município de Almino Afonso/RN 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, II, da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;
 
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 pelos governantes como política responsável
de enfrentamento da COVID-19, dado seu impacto direto e
significativo na curva de crescimento da pandemia, permitindo que
mais vidas sejam salvas;
 
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 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,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Ficam prorrogadas até 20 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 recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do
Município de Almino Afonso se limite às necessidades imediatas de
alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.
 
§ 1º Na hipótese do caput e para o acesso aos serviços e atividades
cujo funcionamento não esteja suspenso, fica recomendada a
utilização de máscara de proteção, industrial ou caseira.
 
§ 2º A utilização de máscaras caseiras deverá obedecer às orientações
constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,
do Ministério da Saúde.
 
§ 3º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional
garantirão, prioritariamente, o abastecimento da rede de assistência e
de atenção à saúde.
 
§ 4º Os profissionais de saúde e de segurança pública, no exercício de
suas atividades, observarão normas específicas acerca da utilização de
máscaras de proteção.
 
Art. 4º O Decreto Municipal nº 004, de 02 de abril de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
 
“Art. 10. Os estabelecimentos cujo funcionamento não esteja
suspenso deverão observar, em relação aos funcionários, clientes e
usuários, sob pena de multa e interdição, as recomendações da
autoridade sanitária, o disposto neste Decreto e, especialmente, o
seguinte:
 
I - assegurar o distanciamento social mediante:
 
a) a organização de filas, dentro e fora do estabelecimento,
obedecendo a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre as
pessoas, evitando aglomeração e contatos proximais;
b) o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as
pessoas;
c) o controle de acesso a 1 (uma) pessoa por família, de preferência
fora do grupo de risco, sempre que possível, no caso de mercados,
supermercados, farmácias, drogarias e similares;
d) o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre as estações de
trabalho, bem como a impossibilidade de utilização compartilhada de
objetos e equipamentos de uso pessoal, como headsets e microfones,
no caso de empresas de teleatendimento e call centers, que deverão,
ainda, reduzir sua força de trabalho presencial em 50% (cinquenta
por cento) em cada turno;
e) a limitação do número de clientes ou usuários a 1 (uma) pessoa a
cada 5 m² (cinco metros quadrados) do estabelecimento;
f) a fixação, sempre que possível, de um horário exclusivo para o
atendimento de clientes do grupo de risco da pandemia;
 
II - manter a higienização regular dos ambientes e dos equipamentos
de contato, em atenção às normas específicas de combate ao novo
coronavírus (COVID-19);
III - instalar anteparo de proteção aos caixas, embaladores e aos
demais funcionários que mantenham contato com o público externo;
IV - garantir a disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool gel
70%, em locais fixos de fácil visualização e acesso;
V - garantir a disponibilização suficiente de máscaras de proteção
aos funcionários, sendo obrigatória sua utilização durante o serviço,
inclusive quando em entrega em domicílio (delivery);
VI - adotar, quando possível, sistemas de escala, alteração de
jornadas e revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e a
aglomeração de pessoas;
VII - utilizar, sempre que possível, sistema natural de circulação de ar,
abstendo-se da utilização de aparelhos de ar condicionado e
ventiladores;
VIII - limitar os quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque;
IX - utilizar urna fechada, no caso de serviços funerários, que
deverão observar, além do disposto no Guia para o Manejo de Corpos



no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, do Ministério da
Saúde, a limitação de 1 (uma) pessoa a cada 5 m² (cinco metros
quadrados) do estabelecimento, com presença máxima de 20 (vinte)
pessoas;
X - privilegiar, sempre que possível, a modalidade online com entrega
em domicílio (delivery).
 
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos
estabelecimentos industriais.
 
§ 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar normas
complementares específicas para o funcionamento dos
estabelecimentos de que trata o caput.
 
§ 3º Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem
ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de
um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos
respectivos sistemas de climatização para renovação do ar e
adequação do número de ocupantes por metro quadrado, visando à
eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos
ocupantes, nos termos da Lei Federal nº 13.589, de 4 de janeiro de
2018. ” (NR)
 
Art. 5º O descumprimento das medidas de saúde para o
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) decretadas no
âmbito do Município de Almino Afonso enseja ao infrator a aplicação
das penalidades cominadas à prática de infração à Legislação Sanitária
Municipal, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas como a
apreensão, interdição e o emprego de força policial, bem como da
responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde
pública, tipificado no art. 268 do Código Penal, e civil.
 
Parágrafo único. A competência para autuação sobre infrações às
medidas de saúde já decretadas pelo Estado do Rio Grande do Norte
será delegada ao Município mediante a celebração de convênio, na
forma do art. 22-A, § 2º, do Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril
de 2020, com a redação dada pelo Decreto Estadual nº 29.668, de 04
de maio de 2020.
 
Art. 6º A divulgação dolosa de informação ou notícia falsa (fake
news) sobre epidemias, endemias ou pandemias, por meio eletrônico
ou similar, é considerada descumprimento de medidas de saúde para
os fins de aplicação de multa, sem prejuízo da responsabilização penal
e civil.
 
Art. 7º Para a aplicação da multa de que trata este Decreto, a
responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física, na
medida de sua culpabilidade.
 
Art. 8º Os agentes de segurança pública e os agentes de saúde do
Município deverão prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito relacionado ao objeto deste e dos demais Decretos que
regulam o mesmo tema, devendo conduzir o infrator à autoridade
competente para os fins dos arts. 301 e seguintes do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)
 
Art. 9º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento pela Administração Pública Municipal.
 
Art. 10 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 04 de maio de 2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal
 
[i] Republicado por incorreção material.
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