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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 018/2020– GP, DE 05 DE MAIO DE 2020.

DECRETO Nº 018/2020– GP, DE 05 DE MAIO DE 2020.
Dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção e controle ao enfrentamento do
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de Serra Caiada e dá
outras providências.
A Prefeita do Município de Serra Caiada/RN, Sra. MARIA
DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o artigo 33, inciso V, da Lei
Orgânica Municipal,
Considerando a decretação de estado de calamidade pública
em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do
Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020;
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 Países
para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19);
Considerando que 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;
Considerando o aumento exponencial dos casos da COVID19 no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte;
Considerando a 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 do Município;
Considerando a 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;
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;
Considerando os termos da Recomendação nº 004/2020, de 21
de abril de 2020, do Comitê de Especialistas da SESAP/RN
para o Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19,
Considerando o Decreto Estadual nº 29.668, de 04 de maio de
2020, que prorroga e atualiza as medidas de saúde para o
enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito
do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.
www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/92E0B1D5/03AGdBq2553yCZg3zNXhbn9qP2bQ39GttgO8tcKi1ntp7e4uA_9fmyzaaJAzcDtgqbjX0Bz…

1/3

06/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

DECRETA:
Art. 1º Fica determinado no âmbito do Município de Serra
Caiada/RN o uso obrigatório de máscara de proteção facial
durante o deslocamento de pessoas nas vias públicas, bem
como, em estabelecimentos comerciais, instituições
financeiras, órgãos públicos, feiras livres, meios de transporte
públicos ou privados de passageiros e demais serviços
autorizados a funcionar, inclusive, em filas, para os usuários,
clientes, funcionários e servidores de tais estabelecimentos,
instituições, órgãos e serviços, como medida suplementar e
preventiva para evitar a transmissão comunitária do novo
Coronavírus (COVID-19).
I – As máscaras de proteção facial são de uso estritamente
pessoal e não podem ser compartilhadas;
§ 1º A medida de que trata o caput não é aplicável quando o
veículo estiver ocupado apenas pelo respectivo condutor.
§ 2º A produção de máscaras artesanais pode ser realizada
segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº
3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/ MS, disponível na página do
Ministério da Saúde no endereço eletrônico www.saude.gov.br.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais deverão:
I – reforçar a higienização de locais que ficam mais expostos
ao toque das mãos, como portas, corrimãos, superfícies, mesas,
objetos, telefones, mouses e teclados, além dos banheiros;
II – aumentar o fluxo de ar e ventilação do ambiente sempre
que possível, mantendo janelas e portas abertas durante o
horário de funcionamento;
III – realizar a limpeza e desinfecção pré-turno e pós-turno nos
locais em que haja a circulação de pessoas;
IV – disponibilizar e manter abastecidos recipientes de
higienização das mãos, com álcool 70º INPM e sabão, sendo
este obrigatório apenas quando o estabelecimento dispor de
pias;
V – organizar filas para ingresso em seus estabelecimentos,
com controle do número de entradas, observando-se sempre o
limite mínimo de 2,00m (dois metros) de distância entre as
pessoas que estiverem na respectiva fila e ambientes, sejam
consumidores ou colaboradores, e de 1 (uma) pessoa para cada
5m² (cinco metros quadrados) de área do estabelecimento.
Quando isso não for possível, deverá ser utilizada uma barreira
física (por exemplo, uma placa de acrílico), ou um protetor
individual de maior eficácia.
VI – evitar aglomerações nos caixas e sinalizar o
distanciamento necessário;
VII – orientar consumidores e colaboradores a higienizarem as
mãos com frequência, seja com água e sabão por um período
mínimo de vinte segundos, seja pela utilização de álcool 70º
INPM;
VIII – orientar seus colaboradores a informar seus familiares e
demais pessoas com quem convivem sobre a importância da
higienização das mãos (seja com água e sabão por um período
mínimo de vinte segundos, seja pela utilização de álcool 70º
INPM), bem como de evitar levar as mãos à boca, olhos e
nariz.
Art. 3º. A formação de filas para adentrar nos estabelecimentos
comerciais fica restrita a partir das 05:00 (cinco horas da
manhã) do mesmo dia da entrega de fichas para atendimento,
ficando vedado, pois, qualquer aglomeração neste sentido em
horário diverso do estipulado.
Art. 4º. Os consumidores devem ser orientados a passar o
mínimo de tempo possível nas áreas internas dos
estabelecimentos comerciais, e deverão utilizar máscaras de
proteção durante todo o período em que estiverem no ambiente.
Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais deverão abster-se de:
I – oferecer serviços que possam retardar a saída do
consumidor, como água, café, cadeiras e poltronas para espera,
áreas infantis etc;
II – utilizar sacolas reutilizáveis.
Art. 6º. O consumidor que não estiver utilizando máscara de
proteção fica proibido de adentrar os estabelecimentos
comerciais.
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Art. 7º Caberá à Vigilância Sanitária orientar os empresários e,
em último caso solicitar auxílio da Polícia Militar para fazer
valer o preceituado nesta regulamentação, solicitando,
inclusive, a interdição do estabelecimento.
Art. 8º. Ficam prorrogadas até 20 de maio de 2020 as medidas
de saúde para o enfrentamento do novo Coronavírus (COVID19) adotadas no âmbito do Município de Serra Caiada/RN,
ressalvado o prazo de suspensão das atividades escolares
presenciais, que permanece até 31 de maio de 2020.
Art. 9º. Aquele que infringir as disposições deste Decreto
poderá ser notificado e, se reincidir, receber advertência e
aplicação de multa no valor correspondente a 5% do salário
mínimo vigente à época do fato, podendo ainda ser processado
por Crime Contra a Saúde Pública, nos termos do artigo 268 do
Código Penal, com pena de até um ano de detenção, e multa.
§1º As multas definidas no caput deste artigo serão recolhidas
ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Serra Caiada.
§2º Caso não adimplidas no prazo legal, as referidas multas
serão inscritas na Dívida Ativa do Município.
Art. 10º Este Decreto entra em vigor no dia 8 de maio de 2020,
sem prejuízo das medidas determinadas pelos Decretos n.
004/2020, de 17 de março de 2020, n. 005/2020, de 18 de
março de 2020, n. 006/2020, de 20 de março de 2020, n.
010/2020, de 02 de abril de 2020, n. 011/2020, de 02 de abril
de 2020, n. 012/2020 de 03 de abril de 2020, e n.017/2020 de
23 de abril de 2020.
Serra Caiada/RN, 05 de maio de 2020.
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal
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