
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 012, DE 07 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A PROGAÇÃO DAS MEDIDAS
TEMPORÁRIAS  DE  PREVENÇÃO  AO
CONTÁGIO  PELO  NOVO  CORONAVÍRUS
(COVID-19)  NO  ÂMBITO  DO  PODER
EXECUTIVO  MUNICIPAL  E  DA  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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, 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:

Art. 1º - Fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2020 as medidas de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito
do Poder Executivo Municipal estabelecidas no Decreto Municipal nº
010, de 20 de março de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 05 de abril de 2020.
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Prefeito Municipal
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