
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023,DE 27 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE IPANGUAÇU E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando de
suas atribuições legais, e com fundamento na Lei
Orgânica Municipal,
 
CONSIDERANDOo disposto no art. 3º, II, da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
 
CONSIDERANDOas 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);
 
CONSIDERANDOque medidas de isolamento social
têm mostrado alta eficácia e vêm sendo adotadas em
outros Estados e Municípios para enfrentamento do
novo coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDOque 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;
 
CONSIDERANDOo aumento exponencial dos casos
da COVID-19 no município de Ipanguaçu/RN;
 



CONSIDERANDOa 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 norte-rio-grandense;
 
CONSIDERANDOa necessidade atual de dar
continuidade à política de isolamento social adotada
no Estado do Rio Grande do Norte e que vem se
mostrando eficaz no enfrentamento da pandemia;
 
CONSIDERANDOa 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;
 
CONSIDERANDOa necessidade de intensificação do
cumprimento das medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (COVID-19) decretadas no âmbito
do Estado do Rio Grande do Norte
 
D E C R E T A:
 
Art. 1°.Os órgãos e as entidades da administração
pública municipal direta e indireta deverão adotar,
para fins de prevenção da transmissão do novo
coronavírus (COVID-19), as medidas determinadas
neste Decreto.
Art. 2º- Fica considerado obrigatório o uso de
máscara facial não profissional durante o
deslocamento de pessoas nas vias públicas e para o
atendimento em estabelecimentos com
funcionamento esteja autorizado, em especial, para:
I - uso de meios de transporte público ou privado de
passageiros;
II - desempenho de atividades laborais em ambientes
compartilhados, nos setores público e privado;
Parágrafo Único - A produção de máscaras artesanais
pode ser realizada segundo as orientações constantes
da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,
disponível na página do Ministério da Saúde no
endereço eletrônico www.saude.gov.br.
 
Art. 3ºFica suspenso no município de Ipanguaçu até
o dia 15 de maio de 2020:
 
I -o funcionamento de todos os restaurantes,
lanchonetes, quiosques, trailers, praças de
alimentação, bares e similares, localizados no



Município de Ipanguaçu/RN, sendo vedada a
disponibilização de mesas e cadeiras.
 
II - o funcionamento de todas as boates, casas de
eventos e de recepções, salões de festas, inclusive
privados, clubes sociais, parques públicos, parques
de diversões, academias de ginástica e
estabelecimentos similares, localizados no Município
de Ipanguaçu.
 
III - Estão suspensas as atividades coletivas de
qualquer natureza, públicas ou privadas, incluindo
eventos de massa, shows, atividades desportivas,
feiras, exposições, reuniões de pessoas ou de pessoas
em seus veículos, como carreatas, passeatas e
congêneres.
 
IV - o funcionamento de todas as igrejas, templos
religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos
similares, localizados no Município de Ipanguaçu.
 
V – a suspensão de todo e qualquer tipo de comércio
e aglomeração de pessoas no entorno do Açude
Público de Pataxó, na Lagoa da Ponta Grande, no
Beira Rio e na Passagem Molhada do Luzeiro, todos
na Zona Rural de Ipanguaçu/RN;
 
VI – A Feira Livre do Município de Ipanguaçu/RN;
 
VII - o funcionamento de qualquer loja e atividade
comercial que possua sistema artificial de circulação
de ar, excetuando-se aquelas destinadas à
comercialização de alimentos, medicamentos e de
atividades essenciais, consideradas pelo artigo 3º, do
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da
Presidência da República.
 
Parágrafo Primeiro - Os estabelecimentos previstos
neste artigo poderão funcionar exclusivamente para
entrega em domicílio e como pontos de coleta.
 
Parágrafo Segundo - No caso dos estabelecimentos
autorizados a funcionar, deverão adotar medidas de
proteção aos seus funcionários e clientes, sendo
obrigatória a colocação de anteparo de proteção aos
caixas e embaladores e a organização das filas,
obedecendo a distância mínima de 1,5m entre os
clientes.
 
Parágrafo Terceiro - O fornecimento de refeições
para entrega em domicílio (delivery) e como ponto



de coleta (takeaway) não se enquadra na limitação
previstas neste artigo.
 
Art. 4º- O funcionamento do Mercado Público
Municipal, supermercados, farmácias, drogarias e
similares deverá observar as seguintes regras:
 
I - controle de acesso a 1 (uma) pessoa por família, de
preferência fora do grupo de risco, sempre que
possível;
 
II - limitação do número de clientes a 1 (uma) pessoa
a cada 5 m² (cinco metros quadrados) do
estabelecimento;
 
III - limitação dos quantitativos para a aquisição de
bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação,
sempre que necessário para evitar o esvaziamento
do estoque.
 
IV – Proibição do acesso a crianças, com idade
inferior a 12 (anos) de idade;
 
Parágrafo Primeiro -O aumento abusivo de preços de
itens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação é
caracterizado como prática abusiva ao consumidor,
nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e será
coibida, no âmbito estadual, pela Coordenadoria de
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/RN).
 
Art. 5º- 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 2m (dois metros)
entre as estações de trabalho, bem como a
impossibilidade de utilização compartilhada de
objetos e equipamentos de uso pessoal, 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;
 
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
aos funcionários;
 
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 10 (dez) pessoas.
 



Parágrafo único.O disposto neste artigo aplica-se, no
que couber, aos estabelecimentos industriais.
 
Art. 6º- Fica restrito o acesso à passagem molhada
sob a parede do Açude Público de Pataxó, a Lagoa da
Ponta Grande, na Lagoa da Ponta Grande, no Beira
Rio e na Passagem Molhada do Luzeiro, todos na
Zona Rural de Ipanguaçu/RN aos moradores das
comunidades rurais circunvizinhas, que necessitem
por ali passar para chegarem às suas residências.
 
Art. 7º- Fica suspensa a aglomeração de veículos
destinados ao transporte de passageiros em torno das
praças do município de Ipanguaçu.
 
Parágrafo Único – Os veículos que se destinam ao
transporte remunerado privado de passageiros,
deverão obedecer às seguintes medidas:
 
I – Recolher os passageiros em suas respectivas
residências;
 
II - Realizar minuciosa limpeza diária dos veículos,
com utilização de produtos eficazes no combate ao
vírus, a exemplo de álcool liquido setenta por cento,
solução de água sanitária, quaternário de amônio,
biguanida ou glucoprotamina;
 
III – Realizar limpeza rápida das superfícies e pontos
de contato, a cada viagem no transporte;
 
IV - Circulação com janelas e alçapões (se houver)
abertos;
 
V - Disponibilização, preferencialmente na entrada e
saída dos passageiros, de álcool gel setenta por cento;
 
VI - Fixação em local visível de informações
sanitárias e cuidados de prevenção ao novo
coronavírus (COVID-19).
 
Parágrafo Segundo – As medidas previstas no
parágrafo anterior aplicam-se aos veículos da
Administração Pública Municipal.
 
DAS DEMAIS MEDIDAS RESTRITIVAS NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 
Art. 8º- Fica suspensa a concessão de férias e licenças
aos servidores públicos do município de Ipanguaçu,
salvo por autorização da autoridade superior.



 
Art. 9º- Os afastamentos ao trabalho previstos no art.
7º do Decreto Municipal nº 010 de 20 de março de
2020, prorrogado pelo Decreto Municipal nº 012 de
07 de abril de 2020, somente serão deferidos depois
da instrução do processo administrativo com os
documentos comprobatórios exigidos nos decretos
supracitados e após análise pela Chefia Imediata, que
indicará a possibilidade de teletrabalho/regime
excepcional de trabalho ou a permanência no local
de trabalho com os EPI’s necessários.
 
Parágrafo Primeiro – Os servidores que
apresentaram requerimento de afastamento do
trabalho em decorrência do disposto no art. 7º do
Decreto Municipal nº 010 de 20 de março de 2020,
prorrogado pelo Decreto Municipal nº 012 de 07 de
abril de 2020, deverão se reapresentar aos seus
respectivos postos de trabalho e realizarem o
procedimento previsto nocaputdeste artigo, sob pena
de terem descontados de sua remuneração os dias
não trabalhados.
 
Parágrafo Segundo – Fica revogado o inciso III do
parágrafo segundo do art. 7º do Decreto Municipal nº
010 de 20 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto
Municipal nº 012 de 07 de abril de 2020.
 
DAS RECOMENDAÇÕES
 
Art. 10º- Recomenda-se às demais empresas e
indústrias situadas no município de Ipanguaçu, que
não tiveram suas atividades suspensas ou
restringidas pelo presente decreto ou por ato do
Governo Estadual ou Federal que em sendo possível,
optem por permitir que seus colaboradores laborem
em regime de teletrabalho.
 
Art. 11- Não sendo possível a adoção do regime de
teletrabalho, recomenda-se que sejam adotadas
escalas de revezamento, com vistas a diminuir a
aglomeração de pessoas, bem como a
disponibilização de produtos de assepsia aos
funcionários.
 
Art. 12- Fica recomendado que a circulação de
pessoas no âmbito do Município de Ipanguaçu se
limite às necessidades imediatas de alimentação,
cuidados de saúde e exercício de atividades
essenciais.
 



Art. 13- Fica recomendada a disponibilização de
álcool gel 70% na entrada de estabelecimentos que
estejam em funcionamento durante o período de
isolamento social.
 
DAS SANÇÕES:
 
Art. 14- O descumprimento das medidas de saúde
para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-
19) decretadas no âmbito do Município de Ipanguaçu
enseja ao infrator a aplicação de multa diária, 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 multa de que trata
ocaputobservará os valores mínimos:
 
I – Para pessoas naturais, de no mínimo:
 
a)R$100,00 (cem reais) em caso de desrespeito ao
previsto no art. 2º deste decreto, no que se refere ao
uso de máscara de proteção individual;
 
b)R$300,00 (trezentos reais) em caso de desrespeito
ao previsto no art. 4º, no que se refere ao
funcionamento do Mercado Público Municipal,
supermercados, farmácias, drogarias e similares.
 
II - de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pessoas
jurídicas de direito privado que desrespeitarem as
medidas estabelecidas no presente decreto.
 
Art. 15- 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. 16- As medidas de saúde dispostas neste
Decreto:
 
I - serão reavaliadas regularmente pelo Comitê de
Enfrentamento ao Coronavírus em Ipanguaçu (CECI),
instituído pelo Decreto Municipal nº 011, de 24 de
março de 2020;
 
II - não excluem outras medidas decretadas
anteriormente;
 



III - vigorarão até 15 de maio de 2020.
 
Art. 17– Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
 
GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, em 27 de abril de
2020.
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito
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