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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
RECURSOS HUMANOS

DECRETO Nº 024/2020, DE 14 DE MAIO DE 2020.

Institui, no Município de Baraúna/RN, a Política de
Isolamento Social Rígido como Medida de
enfrentamento à COVID – 19, e dá outras
providências.

 
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 Municipal nº 18,
de 06 de abril 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 COVID-19
no Brasil no Estado do Rio Grande do Norte e no Município de
Baraúna;
 
CONSIDERANDO a necessidade atual de dar continuidade à política
de isolamento social adotada no Estado e que vem se mostrando eficaz
no enfrentamento da pandemia;
 
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 Município de Baraúna;
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º Fica determinado no Município de Baraúna/RN, no período de
Zero hora do dia 15 de maio de 2020 às 23:59 do dia 31 de maio de
2020, a política de isolamento social rígido para o enfrentamento da
pandemia, consistente no controle da circulação de pessoas nos
espaços e vias públicas, objetivando contenção da disseminação da
Doença Infecciosa Viral (SARS-CoV-2) no Município de
Baraúna/RN.
 
Art. 2° - As pessoas que, de acordo com as orientações das
autoridades da saúde, se enquadram no grupo de risco da COVID-19,
designadamente os maiores de 60 (sessenta) anos, os
imunodeprimidos e os portadores de doença crônica, hipertensos, os
diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença
respiratória crônica, os doentes oncológicos, os com doenças
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respiratórias, bem como aqueles com determinação médica, deverão
permanecer em confinamento domiciliar.
 
§ 1º - As pessoas sujeitas ao dever especial de proteção não deverão
circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas
equiparadas a vias públicas, exceto, com o uso obrigatório de
máscaras, para alguns dos seguintes propósitos:
 
I – Se não houver quem o substitua em deslocamentos para aquisição
de bens e serviços em estabelecimentos com funcionamento
autorizado;
 
II – Deslocamentos por motivos de saúde, designadamente para obter
assistência em hospitais, postos de saúde e outros estabelecimentos do
mesmo gênero;
 
Art. 3° - No período de zero hora do dia 15 de maio de 2020 às 23:59
do dia 31 de maio de 2020, fica estabelecido o dever geral de
permanência domiciliar no município de Baraúna.
 
§ 1° - O disposto no “caput”, deste artigo, importa na vedação à
circulação de pessoas em espaços e vias públicas, ou em espaços e
vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os casos de
extrema necessidade que envolvam:

 
I- Deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico;
II- Deslocamento para fins de assistência veterinária;
III-Deslocamento para o trabalho em atividades essenciais ou
estabelecimentos autorizados a funcionar na forma da legislação;
IV-Circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de
risco;
V-Deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais
ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação;
VI-Deslocamento para serviços de entregas;
VII-Deslocamento para o exercício de missão institucional, de
interesse público, buscando atender a determinação de autoridade
pública;
VIII-A circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a
idosos, a crianças ou a portadores de deficiência ou necessidades
especiais;
IX-Deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes,
congêneres ou demais estabelecimentos que, na forma da legislação,
permaneçam em funcionamento exclusivamente para serviços de
entrega;
X-Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por
outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que
apresentada justificativa plausível.
 
§ 2° - Para a circulação excepcional autorizada na forma do § 1°, deste
artigo, deverão as pessoas portar documento ou declaração subscrita
demonstrando o enquadramento da situação específica na exceção
informada, admitidos outros meios idôneos de prova.
 
Art. 4ºO cumprimento da política de isolamento social rígido será
objeto de ostensiva fiscalização por funcionários públicos designados
pela Secretaria da Saúde Pública do Município, e das Forças Policiais
do Estado, ficando o seu infrator submetido à devida
responsabilização, na forma deste Decreto, o cidadão que se negar a
cumprir as regras estabelecidas ficará sujeito a multa no valor de R$
85,00;
 
Art. 5º Os serviços e atividades comerciais autorizados a funcionar no
município de Baraúna, no período de zero hora do dia 15 de maio de
2020 às 23:59 do dia 31 de maio de 2020, com atendimento ao público
serão somente os estabelecimentos que prestem serviços de:

 
I-Assistência médico-hospitalar, incluindo clínicas, serviços de
odontologia, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;
II-Distribuição e comercialização de medicamentos;
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III-Distribuição e comercialização de gêneros alimentícios, higiene,
limpeza e bebidas não alcoólicas;
IV-Serviços funerários;
V-Construção Civil;
VI-Assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
VII-Transporte e entrega de produtos e cargas em geral e serviço
postal;
VIII-Estabelecimentos de saúde animal;
IX-Estabelecimentos bancários e financeiros, com restrição de
atendimento;
X-Serviços de telecomunicações, internet e respectiva assistência
técnica;
XI-Locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros e trabalhadores
do setor de transporte, a exemplo de restaurantes, borracharias,
oficinas, pontos de parada e descanso, às margens de rodovias;
 
§ 1° - Os estabelecimentos com atendimento ao público deverão
observar todas as medidas sanitárias necessárias já editadas pelos
decretos municipais, acrescentando que:
 
I - Não deverão realizar atendimento a pessoas do grupo de risco da
COVID-19, devendo neste caso providenciarem telefone de contato
para facilitar a venda por meio de entrega à domicilio ou retirada no
local.
 
II - Os estabelecimentos bancários e financeiros que não seguirem as
regras de vigilância sanitária, após notificação e reincidência estarão
sujeitos a multa no valor de 50 mil reais;
 
§ 2º Os estabelecimentos que comercializam refeições prontas, água
mineral e gás de cozinha, deverão continuar operando de acordo com
os critérios estabelecidos nos decretos anteriores.
 
§ 3º Fica proibido na “Feira Domingueira” do Mercado Público
Municipal, a comercialização de mercadorias que não sejam de itens
alimentícios, bem como a instalação de barracas de feirantes vindo de
outras cidades.
 
§4º Não se aplica qualquer suspensão à atividade industrial na etapa
fabril, desde que se sigam recomendações da autoridade sanitária, bem
como às atividades de:

 
I-Distribuição e tratamento de água;
II-Segurança privada;
III-Captação, tratamento, coleta de lixo e esgoto;
IV-Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e
combustíveis;
V-Atividades necessárias a viabilizar o transporte e entrega de cargas
em geral a exemplo de borracharias e oficinas;
 
Art. 6º Constatado o descumprimento a quaisquer dos deveres
estabelecidos neste Decreto, os agentes das forças policiais deverão
ordenar a medida de conformidade cabível, bem assim, em caso de
recusa, adotar as devidas providências legais.
 
Art. 7º O descumprimento ao disposto neste Decreto sujeitará o
infrator à responsabilização cível, administrativa e criminal, sem
prejuízo do uso da força policial, se necessário para prevenir ou fazer
cessar a infração, podendo ser, ainda, aplicadas as sanções de
apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade.
 
Art. 8º Na fiscalização e aplicação das medidas de controle
estabelecidas neste Decreto, as autoridades públicas competentes
deverão, prioritariamente, primar por condutas que busquem a
sensibilização e a conscientização da comunidade quanto à
importância das medidas de isolamento e distanciamento social, bem
como de permanência domiciliar.
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Art. 9ºAs medidas restritivas dispostas neste Decreto serão
reavaliadas regularmente pelo Comitê Estratégico de
Acompanhamento de Gestão da Saúde Pública, decorrente do
Coronavírus (COVID-19), podendo ser prorrogadas se julgado
necessário.
 
Art. 10Ficam mantidas as determinações contidas no Decreto
Municipal nº 13 de 17 de março de 2020; Decreto Municipal nº 14 de
23 de março de 2020; Decreto Municipal nº 17 de 02 de abril de 2020;
Decreto Municipal nº 20 de 23 de abril de 2020; Decreto Municipal nº
21 de 29 de abril de 2020; Decreto Municipal nº 23 de 06 de maio de
2020, quando não confrontarem com presente decreto até a data de 19
de maio de 2020;
 
Art. 11Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo à data de sua assinatura.
 
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE, e
CUMPRA-SE
 
Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 14 de maio de 2020, 38º ano de fundação.
 
LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO 
Prefeita Municipal
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