
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 028, DE 05 DE ABRIL DE 2021.

ESTABELECE  REGRAS  DE  SEGURANÇA
SANITÁRIA,  ORIENTAÇÕES  E
RESTRIÇÕES,  VISANDO  A  PREVENÇÃO
AO  CONTÁGIO  PELA  COVID-19  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO  que  compete  aos  Municípios  definir  e
disciplinar as regras sanitárias de prevenção e enfrentamento à
COVID-19,  bem  como  fiscalizar  o  seu  fiel  cumprimento,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO  que  desde  o  início  da  pandemia,  a
Administração  Pública  Municipal  tem  buscado  promover
medidas preventivas para evitar o contágio e a disseminação da
COVID-19,  tendo  adotado  como  princípios  basilares  dos
protocolos  a  higienização  contínua  e  frequente,  o  uso  de
máscaras de proteção facial e o distanciamento social;

CONSIDERANDO  as  Recomendações  do  Comitê  de
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o
enfrentamento da pandemia pela COVID-19, na qual sugerem
a adoção de medidas que intensifiquem as medidas de restrição
de circulação de pessoas, aglomerações e eventos, bem como
as ações de vigilância;

CONSIDERANDO o disposto no decreto nº 30.458, de 01 de
abril de 2021;

CONSIDERANDO que o combate à pandemia e as medidas
de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda
a sociedade, e que o esforço para a  superação da crise é  de
responsabilidade  conjunta  de  governos,  de  empresas  e  de
cidadãos;

D E C R E T A:

Art.  1º.  Fica  ratificado  no  âmbito  do  município  de
Ipanguaçu/RN as disposições do Decreto Estadual nº 30.458 de
01 de abril de 2021.

Art. 2º. Como medida de contingência à disseminação do novo
coronavírus e visando reduzir aglomerações fica determinado a
proibição:

I  –  Nos  finais  de  semana e  feriados,  dos  acessos  às  lagoas,
balneários,  clubes,  rios  e  similares,  bem  como  piscinas,
inclusive aquelas em locais de uso coletivo;
II -  Do acesso de  passageiros  sem utilização de  máscara de
proteção  facial  em  transportes  públicos  ou  privados  de
passageiros;
III - De acesso sem o uso de máscaras de proteção facial aos
condutores de veículos de transporte de passageiros;

Art.  3º-  A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  editará  atos
complementares  ao  presente  Decreto,  devendo  consultar  e
coordenar  a  edição  de  tais  atos  de  forma  conjunta  com as
demais pastas da Administração Municipal, especialmente:

I  -  nos  serviços  em que  permitido  o funcionamento,  definir
horários prioritários para pessoas idosas e em grupo de risco,
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especialmente nos  serviços bancários  e  nos  estabelecimentos
de comércio de gêneros alimentícios;
II  -  realizar  a  definição  de  horários  de  funcionamento
diferenciados  para  cada  setor  de  atividade  econômica,
restringindo o quantitativo de pessoas por grupo familiar em
estabelecimentos comerciais;

III  -  realizar  campanhas  de  divulgação  e  esclarecimento  da
atual  situação  pandêmica,  inclusive  da  superlotação  da  rede
hospitalar,  bem como da necessidade  de  adoção de  medidas
sanitárias,  utilização  de  máscaras  de  proteção  facial,
distanciamento social,  dentro  outros,  com uso  de  linguagem
simples  e  de  fácil  entendimento  e  utilização  de  meios  de
comunicação de fácil acesso à população, como carros de som,
veiculação em redes sociais, dentre outros.

IV  -  reorganizar  as  feiras  livres  e  similares,  de  modo  a
assegurar o distanciamento social, evitando-se aglomeração de
pessoas  e  contatos  proximais,  mantendo  as  condições  de
higiene  dos  respectivos  ambientes,  observadas  as
recomendações da autoridade sanitária e o disposto no Decreto
Estadual  nº  29.583,  de  1º  de  abril  de  2020,  e  as  alterações
promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de abril de
2020;

Art. 4º - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento  dos  protocolos  sanitários  e  das  medidas
estabelecidas  neste  Decreto,  sob pena de multa,  interdição  e
demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos
em lei.

§  1º  A  inobservância  dos  protocolos  e  das  medidas  de
segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias previstas
neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente:

I - às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto
Estadual nº 29.742, de 04 de junho de 2020;
II - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20
de agosto de1977;
III - ao enquadramento nas infrações e penalidades constantes
dos art. 268 e 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal);
IV- à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar
o  estado  de  calamidade  pública  decorrente  da  pandemia  da
COVID-19;
V-  à  interdição  total  ou  parcial  do  evento,  instituição,
estabelecimento  ou  atividade  pelos  órgãos  de  fiscalização
declinados neste Decreto.

§  2º  As  multas  aplicadas  no  cumprimento  do  dever  de
fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo
Municipal de Saúde, observadas as normas de cada ente.

Art. 5º. As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas
a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  as  taxas  e  índices  de
transmissibilidade da COVID-19, no município de Ipanguaçu.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas  as  disposições  em  contrário,  especialmente  o
Decreto  Municipal  nº  011,  de  22  de  fevereiro  de  2021 e  o
Decreto Municipal nº 018, de 03 de março de 2021.

GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, 05 de abril de 2021.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
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do Rio Grande do Norte no dia 05/04/2021. Edição 2496a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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