
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 046, DE 17 DE JULHO DE 2020

AUTORIZA  A  REABERTURA  GRADUAL
DAS  ATIVIDADES  ECONÔMICAS  NO
MUNICÍPIO  DE  IPANGUAÇU,  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,

CONSIDERANDO os termos do Plano de Retomada Gradual
da Atividade Econômica proposto pelo Estado do Rio Grande
do Norte, apresentado ao Governo do Estado pela Federação
das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Federação do
Comércio  de  Bens,  Serviços  e  Turismo  do  Estado  do  Rio
Grande do Norte (FECOMERCIO), Federação da Agricultura,
Pecuária  e  Pesca  do  Rio  Grande do Norte  (FAERN)  e  pela
Federação  das  Empresas  de  Transporte  de  Passageiros  do
Nordeste (FETRONOR);

CONSIDERANDO  a  importância  da  retomada  progressiva
das  atividades  econômicas  no  Rio  Grande  do  Norte,  e  por
conseguinte, no município de Ipanguaçu, definida a partir de
parâmetros  e  protocolos  de  saúde,  por  meio  de  um
planejamento  responsável,  ao  lado  das  ações  de  combate  à
pandemia,  de  modo  a  resgatar  a  atividade  econômica  no
Estado,  setor  que  inegavelmente  foi  muito  afetado  pela
pandemia e cuja relevância é fundamental para preservação dos
empregos e da renda da população;

CONSIDERANDO  que  o  avanço  na  gradual  abertura  da
atividade econômica está condicionado aos bons indicadores de
saúde,  correlacionados  à  Taxa  de  Transmissibilidade  da
COVID-19 e à Taxa de Ocupação dos Leitos Clínicos e de UTI
para COVID-19;

CONSIDERANDO  o  disposto  na  portaria  006/2020-
GAC/SESAP/SEDEC e no Decreto Estadual de nº 29.794, de
30 de junho de 2020 que estabelece os critérios para retomada
gradual da economia no Estado do Rio Grande do Norte.

D E C R E T A:

Art. 1°. Fica ratificado no âmbito do município de Ipanguaçu
as  medidas  de  retomada  gradual  das  atividades  econômicas
previstas no Decreto Estadual de nº 29.794 de 30 de junho de
2020 e suas alterações posteriores, bem como na Portaria de nº
006/2020-GAC/SESAP/SEDEC e suas alterações posteriores.

Art. 2º - O art. 3º, VIII, §2º, do Decreto Municipal nº 03 de
junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 3º - [...];
VIII – [...];
§2º- No âmbito da rede pública municipal de ensino, o recesso
escolar compreenderá o período de 22 de junho a 06 de julho.

Art. 3º- Fica ainda autorizado o funcionamento das igrejas e
templos  no  âmbito  do  Município  de  Ipanguaçu,  desde  que
atendidos os termos estabelecidos neste Decreto.

Art. 4º - O distanciamento mínimo entre os presentes deverá
ser  de  1,5m  (um  metro  e  meio)  a  2m  (dois  metros),  com
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limitação  de  1  (uma)  pessoa  para  cada  5m²  (cinco  metros
quadrados) de área do local, inclusive com controle de acesso
na porta de entrada para atendimento ao limite de pessoas.

Parágrafo  único  -  Com o  intuito  de  evitar  aglomerações  e
contatos  mais  próximos  entre  as  pessoas,  a  frequência
simultânea fica limitada a 20 (vinte) pessoas.

Art.  5º  -  As  fileiras  dos  bancos  deverão  sinalizar  o
distanciamento  mínimo  a  ser  obedecido,  referido  no  artigo
anterior.

Art. 6º - Caberá à administração da igreja ou templo religioso a
higienização do local e o controle de acesso de pessoas, sendo
proibido o acesso ou permanência de pessoas no local sem a
utilização de máscara  de  proteção e prévia  higienização das
mãos com álcool 70º INPM – que deverá ser disponibilizado na
porta de acesso e em locais de circulação de pessoas.

Parágrafo único. Os locais de acesso ao público deverão ser
higienizados no mínimo 4 (quatro) vezes ao dia.

Art. 7º - Todas as áreas devem ser mantidas ventiladas, com
portas e janelas abertas sempre que possível, vedado o uso de
ar-condicionado.

Art.  8º  -  As  cantinas  e  similares  existentes  no  interior  das
igrejas e  templos religiosos deverão seguir todas as  medidas
sanitárias estabelecidas para o ramo de alimentação no Decreto
Estadual  que  estabeleceu  medidas  sanitárias  de  prevenção
durante a reabertura gradual das atividades econômicas.

Art.  9º  -  Os  atendimentos  individuais  devem ser  realizados
com  horário  agendado,  devendo  ser  intensificada  a
higienização das mãos com álcool 70º IPNM antes e depois do
atendimento.

Art. 10º - O atendimento individual aos integrantes dos grupos
de risco como idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes deve
ser realizado exclusivamente em domicílio.

Art. 11 -  Caso algum dos  colaboradores  venha  a apresentar
sintomas de contaminação pela COVID-19, deve ser orientado
a  buscar  atendimento  médico,  com imediato  afastamento  do
trabalho e do atendimento ao público pelo período mínimo de
14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica.

Art. 12 - Caberá à administração da igreja ou templo religioso
orientar os seus frequentadores a não participar das cerimônias
religiosas em caso de surgimento dos sintomas do COVID-19.

Art.  13  -  A  fiscalização  caberá  à  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  que  poderá  inclusive  multar  e  interditar  o
estabelecimento  que  descumprir  as  regras  estabelecidas  pela
Administração Pública Municipal.

Art.  14  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, 17 de julho de 2020.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito 
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