
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011, DE 24 DE MARÇO DE 2020

DEFINE  MEDIDAS  RESTRITIVAS
TEMPORÁRIAS  ADICIONAIS  PARA  O
ENFRENTAMENTO  DA EMERGÊNCIA  DE
SAÚDE  PÚBLICA  DE  IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL  DECORRENTE  DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uso
de suas atribuições legais, obedecendo às disposições contidas
na Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes

CONSIDERANDO  as  notícias  veiculadas  a  respeito  da
elevada  capacidade  de  difusão  do  Coronavírus  (COVID19),
vírus  altamente patogênico,  dotado  de  potencial  efetivo para
causar surtos;

CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde
(OMS)  haver  declarado,  em  11  de  março  de  2020,  que  a
contaminação com o Coronavírus caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO o enorme receio internacional quanto ao
potencial  pandêmico  da  doença  e  às  proporções  que  a  sua
propagação desmedida pode acarretar;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020,  regulamentou  a  quarentena  como  forma  de
enfrentamento da emergência de saúde pública internacional;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual  nº  29.512  de  13 de
março de 2020 e o Decreto Estadual nº 29.524, de 18 de março
de 2020, bem como o Decreto Estadual nº 29.556, de 24 de
março  de  2020,  que  dispõe  de  medidas  temporárias  de
prevenção ao contágio pelo do novo coronavírus (COVID-19),
no âmbito do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação
dos serviços públicos.

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  manter  o  pleno
funcionamento  dos  serviços  da  Prefeitura  Municipal  de
Ipanguaçu  e  reduzir  as  possibilidades  de  disseminação  e
contágio do Coronavírus (COVID-19),

DECRETA:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º  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),
medidas que assegurem o cumprimento do presente Decreto.

Art. 2º Fica suspenso no município de Ipanguaçu, pelo período
de 15 (quinze) dias:

I  -  o  funcionamento  de  todos  os  restaurantes,  lanchonetes,
quiosques,  trailers,  praças de alimentação, bares e  similares,
localizados no Município de Ipanguaçu/RN.

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.
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III - o funcionamento de todas as igrejas, templos religiosos,
lojas  maçônicas  e  estabelecimentos  similares,  localizados no
Município de Ipanguaçu.

IV - a Feira Livre do Município de Ipanguaçu.

V  –  a  suspensão  de  todo  e  qualquer  tipo  de  comércio  no
entorno do Açude Público de Pataxó;

VI - 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.

Art.  3º  -  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.

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. 4º Fica restrito o acesso à passagem molhada sob a parede
do Açude Público de Pataxó e a Lagoa da Ponta Grande, na
comunidade do Porto, aos moradores das comunidades rurais
circunvizinhas, que necessitem por ali passar para chegarem às
suas residências.

Art. 5º - 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;
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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.  6º  Fica  suspensa  a  concessão  de  férias  e  licenças  aos
servidores públicos do município de Ipanguaçu.

Art.  7º  -  Fica  determinada  a  suspensão  de  contratos  não
essenciais no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo  Único  –  As  Secretarias  Municipais  deverão
comunicar no prazo de 3 (três) dias à Secretaria Municipal de
Planejamento  e  Administração,  quais  contratos  poderão  ser
suspensos enquanto durar a pandemia do Coronavírus.

Art. 8º - Os veículos que compõem a frota municipal, lotados
nas diversas Secretarias Municipais, que não estiverem sendo
utilizados, serão remanejados à Secretaria Municipal de Saúde
com seus  respectivos  condutores,  para  auxílio  nas  ações  de
combate ao novo Coronavírus.

DAS RECOMENDAÇÕES

Art.  9º  -  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.  10º  -  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.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Fica criado o Comitê de Enfretamento ao Coronavírus
de  Ipanguaçu  (CECI),  como  instância  de  coordenação,
articulação  e  de  estratégia  de  comunicação  no  âmbito  do
município de Ipanguaçu.

I - O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Ipanguaçu
(CECI), atuará como instância de coordenaçaõ, articulação e de
estratégia  de  comunicação,  no  âmbito  do  Município  de
Ipanguaçu;

II  -  O  CECI  se  reunirá  para  compartilhar  informações,
acompanhar  acontecimentos,  definir  medidas,  orientar  a
tomada de decisões  e  divulgá-las  a  respeito  da pandemia de
coronavírus e das medidas a serem seguidas, em consonância
com as diretrizes establecidas pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial da Saúde.

III  –  Compete  ao  CECI  divulgar  o  Boletim Epidemiológico
(com casos suspeitos, confirmados e descartados de infectados
com o COVID19) e elaborar e divulgar o Plano de Contigência
do Município de Ipanguaçu no sítio  eletrônico da Prefeitura
Municipal de Ipanguaçu e nas redes sociais da Administração
Municipal.

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/9B780D84/03A...

3 of 4 02/08/2022 19:24



IV  –  O  CECI  poderá  designar  servidores  para  auxiliar  na
execução de suas atribuições.

V – As ações do CECI terão duração de acordo com o previsto
no  art.  1º,  §§2º  e  3º  da  Lei  nº  13.979/2020,  seguindo  as
diretrizes do Ministério da Saúde quanto a duração da situação
de emergência de saúde pública, não podendo ser superior ao
declarado pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

Art.  12  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação  e  terá  validade  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias,
podendo  ser  renovado  em  caso  de  necessidade  ou  pela
manutenção do quadro Nacional e Estadual da Pandemia.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
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