
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2020

Acresce disposição ao Decreto nº 004/2020 que
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, considerando a
necessidade de reavaliação das medidas implementadas pelo Decreto
Municipal n° 04/2020, na forma do Art. 12,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica acrescido ao Decreto nº 004/2020 o artigo 10-A, com a
seguinte redação:
 
“Art. 10-A Está suspenso o atendimento presencial ao público
externo, em estabelecimentos bancários e financeiros, permitido o
autoatendimento em caixas eletrônicos e demais canais de
atendimento não presencial.
 
§ 1º Os estabelecimentos de que trata o caput deverão:
 
I - fornecer atendimento virtual ou telefônico, por meio de aplicativos,
sítios eletrônicos e telefones amplamente divulgados à população;
II - garantir o abastecimento de todos os caixas eletrônicos para
saques em dinheiro e demais operações, de modo a evitar qualquer
prejuízo ao usuário;
III - organizar as 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.
 
§ 2º A suspensão de que trata o caput não se aplica aos atendimentos
referentes aos programas bancários e governamentais destinados a
aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (COVID-
19) e também às ordens de pagamento originadas no Poder Judiciário,
bem como aos atendimentos de pessoas com doenças graves e aos
casos considerados urgentes. ”
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
 
Palácio Felinto Gadelha, Almino Afonso/RN, em 09 de abril de 2020.
 
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM
Prefeito Municipal
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