
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 029, DE 13 DE MAIO 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,

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, II, da Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO  as  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);

CONSIDERANDO  que  medidas  de  isolamento  social  têm
mostrado alta eficácia e vêm sendo adotadas em outros Estados
e  Municípios  para  enfrentamento  do  novo  coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO  o  aumento  exponencial  dos  casos  da
COVID-19 no município de Ipanguaçu/RN;

CONSIDERANDO  que  no  dia  13.05.2020,  após  ação  do
Comitê  de  Enfretamento  ao  Coronavírus  em  Ipanguaçu
(CECI),  cinco  pessoas  que  trabalham  no  Mercado  Público
Municipal testaram positivo para Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o exposto no Termo de Inspeção Sanitária
da  SUVISA  de  nº  1-61/20  que  recomenda  adequações  no
Mercado Público Municipal para enfrentamento mais eficaz ao
Covid-19;

CONSIDERANDO  a  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°. Fica determinado o fechamento do Mercado Público
do Município de Ipanguaçu até dia 20.05.2020.

Parágrafo  Único  –  Durante  o  período  em  que  o  Mercado
Público Municipal estiver fechado, os órgãos da Administração
Direta responsáveis deverão, seguindo a orientação do Comitê
de Enfrentamento ao Coronavírus em Ipanguaçu (CECI) adotar
medidas para intensificar  o  combate ao Covid19 no referido
espaço público.

Art.  2º  - Aplicam-se,  cumulativamente,  as  penalidades  de
multa, prevista no art. 14, parágrafo único, inciso I, alínea “b”,
do Decreto Municipal nº 023 de 27 de abril de 2020, interdição
total  da  atividade  e  cassação  de  alvará  de  localização  e
funcionamento, sem prejuízo de outras sanções administrativas,
cíveis e penais em caso de descumprimento deste decreto.
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Art.  3º  -  As  medidas  previstas  neste  Decreto  poderão  ser
reavaliadas  a  qualquer  momento  de  acordo  com  a  situação
epidemiológica do Município.

Art.  4º  –  Este  decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, em 13 de maio de 2020.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito
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