
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 032, DE 03 DE JUNHO DE 2020 *

PRORROGA AS MEDIDAS DE SAÚDE PARA O
ENFRENTAMENTO  DO  NOVO  CORONAVÍRUS
(COVID-19)  NO  ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE
IPANGUAÇU,  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO
NORTE,  ADOTA  NOVAS  MEDIDAS  DE
RESTRIÇÃO E DÁ 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;

CONSIDERANDOo disposto no Decreto Municipal nº 022 de 24 de
abril  de  2020  que  decretou  estado  de  Calamidade  Pública  no
município de Ipanguaçu;

CONSIDERANDOo Decreto Legislativo nº 009 de 06 de maio de
2020 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte
que  reconheceu  o  Estado  de  Calamidade  Pública  no  município  de
Ipanguaçu;

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;

CONSIDERANDOque a manifestação cultural deascender fogueiras
durante as festividades religiosas de Santo Antônio (12.06), São João
(24.12) e São Pedro (29.06), podem agravar os sintomas em pacientes
diagnosticados com o novo coronavírus;

CONSIDERANDOa possibilidade de intoxicação por fumaça, pelas
queimadas  das  fogueiras,  impactando  a  saúde  respiratória  da
população, além dos acidentes causados por fogos de artifícios;

CONSIDERANDOa  notória  superlotação  das  instituições
hospitalares públicas e privadas;
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CONSIDERANDOque é desaconselhável, de acordo com os órgãos
vinculados  ao  sistema  de  saúde,  qualquer  medida  que  possa
comprometer a eficácia do isolamento social;

CONSIDERANDOtambém a  grave  crise  financeira  que  afetam os
municípios  brasileiros,  agravada  em  razão  da  pandemia  do  novo
Coronavírus, em razão da diminuição das receitas municipais;

CONSIDERANDOas  naturais  aglomerações  presentes  no  período
junino, em celebrações e fogueiras promovidas em espaços públicos
ou privados,

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°.Ficam prorrogadas por  prazo  indeterminado  as  medidas  de
saúde  para  o  enfrentamento  do  novo  Coronavírus  (COVID-19)
adotadas no âmbito do município de Ipanguaçu/RN, especialmente o
Decreto Municipal nº 023 de 27 de abril de 2020 e Decreto Municipal
nº 030 de 22 de maio de 2020.

Art. 2º -O Decreto Municipal nº 023 de 27 de abril de 2020, passa a
vigorar acrescido das seguintes alterações:

Art. 3º - [...]

[...]

VIII - As atividades escolares presenciais ficam suspensas até 06 de
julho de 2020.

§1º - Fica a Secretaria  Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)
autorizada a dispor sobre a antecipação do recesso escolar.

§2º  -  No  âmbito  da  rede  pública  municipal  de  ensino,  o  recesso
escolar compreenderá o período de 24 de junho a 06 de julho.

[...]

Art.  8º-A–  Ficam  suspensos  os  adiantamentos  de  décimo  terceiro
salário previstos na Lei Municipal nº 006 de 21 de julho de 2017 no
período de 01 de maio de 2020 até 31 de julho de 2020.

[...]

Art. 9º-A- Fica determinado à Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Transportes que adote as providências necessárias a
fim de reduzir os contratos administrativos vigentes, como forma de
enfrentamento à crise financeira que passa o município de Ipanguaçu,
agravada pela pandemia do Novo Coronavírus.

[...]

Art.  3º–Fica proibido, em todos os espaços públicos e privados da
Zona Urbana e Rural do município de Ipanguaçu, durante o mês de
junho do corrente ano, por ocasião das festividades juninas celebradas
e alusivas a Santo Antônio, São João e São Pedro, e enquanto perdurar
a situação de calamidade pública em decorrência da COVID-19 (novo
coronavírus):

I - acender fogueiras;
II - queimar fogos de artifícios das mais variadas formas, e explosivos
pirotécnicos  que  venham  expor  a  população  à  fumaça  e/ou  gases
decorrentes desta utilização;
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III  –  Festividades  de  qualquer  natureza  em  espaços  públicos  ou
privados que importem em aglomeração de mais de 10 (dez) pessoas;

Art. 4º –Ficam proibidas aglomerações em ruas,  calçadas, praças e
ainda quaisquer atividades em campos de futebol ou similares e/ou
academias ao ar livre instaladas no município.

Art.  5º-  A  fiscalização  acerca  do  cumprimento  das  disposições
constantes no presente Decreto ficará a cargo da Polícia Militar e da
equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio
do Comitê de Enfretamento ao Coronavírus em Ipanguaçu (CECI).

Art. 6º- O descumprimento do presente Decreto sujeitará o infrator às
penalidades de multa previstas noDecreto Estadual nº 29.668, de 04
de  maio  de  2020,  sem  prejuízo  de  representação  ao  Ministério
Público Estadual para apuração da prática do crime previsto noArt.
268 do Código Penal.

Art. 7º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, em 03 de junho de 2020.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito
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