
 
 

 

DECRETO Nº 010/2020, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

Estabelece novas medidas de prevenção e enfrentamento da 

situação de emergência ocasionada pela pandemia 

internacional de infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19), e dá outras providências. 

 

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

TIBAU – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais, e,  

 

  CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019; no Decreto Estadual nº 29.584, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias para o enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde 

Pública provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19); e, por fim, no Decreto 

Municipal nº 006, de 25 de março de 2020, que declarou o estado de calamidade 

pública na saúde pública do Município de Tibau-RN; 

 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 29.634, de 22 de abril de 

2020, que prorrogou as medidas de saúde para o enfrentamento do COVID-19 no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Norte; 

 

 CONSIDERANDO o teor da nota de esclarecimento expedida pela 

Sociedade Brasileira e Infectologia em 03 de abril de 2020, bem como a Nota 

Técnica GVIMS/CGTES/ANVISA N. 04/2020, de 31 de março de 2020, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as quais dispõem sobre a utilização de 

máscaras como forma de evitar a disseminação da pandemia do Novo Coronavírus 

(COVID-19); 

 

 CONSIDERANDO a absoluta necessidade de medidas preventivas, 

a fim de minimizar os efeitos da pandemia COVID 19, com o objetivo de proteger 

de forma adequada a saúde e a vida da população tibauense. 



 
 

 CONSIDERANDO que o uso de qualquer tipo de máscara, mesmo 

as feitas em domicílio, associada a lavagem de mãos, etiqueta respiratória, uso de 

álcool gel e distanciamento social, aumentam, significativamente, a proteção da 

população em geral contra a COVID-19, servindo como barreira parcial para a 

transmissão do vírus e impedindo a disseminação pelo contato com gotículas 

infectantes; e, por fim,  

 

 CONSIDERANDO que quaisquer ações a serem implementadas 

devem zelar pela preservação da dignidade das pessoas (CF, 1º, III), pela 

prevalência dos direitos humanos (CF, 4º, II), pelo respeito à intimidade e à vida 

privada (CF, 5º, X) e pela necessidade, utilidade, adequação, razoabilidade e 

proporcionalidade de tais medidas aos riscos detectados, 

 

  DECRETA: 

 

 Art. 1º. Torna-se obrigatório o uso de máscara facial não profissional 

durante o deslocamento de pessoas físicas em vias públicas, e 

 

 I – por pessoas físicas que frequentem os estabelecimentos 

comerciais, industriais e prestadores de serviços; 

 

 II – por funcionários em atuação nos estabelecimentos comerciais, 

industriais, prestadores de serviços; 

 

 III – por funcionários e usuários que frequentem casas lotéricas e 

correspondentes bancários; 

 

 IV – por condutores e usuários dos serviços de transportes de pessoas 

(táxi, mototáxi, vans e similares), além de todos os veículos particulares em 

trânsito com mais de 01 (uma) pessoa em seu interior; 

 

 V – por servidores públicos nos ambientes de trabalho ou fora destes, 

se estiverem em atividade laboral, além de usuários em atendimentos nos serviços 

públicos; e, por fim, 



 
 

 VI – por condutores e usuários dos serviços de transportes de pessoas 

ofertados pelos órgãos dessa municipalidade. 

 

 Art. 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. 3º. Os estabelecimentos privados ficarão responsáveis pelo 

monitoramento permanente e proibição dos acessos de pessoas em seus interiores, 

que não estejam usando máscaras faciais, conforme estabelece o art. 1º deste 

Decreto. 

 

 Art. 4º. A desobediência às disposições do presente Decreto 

sujeitarão os estabelecimentos privados infratores à aplicação das seguintes penas, 

sem prejuízo das demais sanções civis e administrativas: 

 

 I – penas previstas para crimes elencados nos artigos 268 - infração 

de medida sanitária preventiva - e 330 – crime de desobediência – do Código 

Penal; 

 

 II - advertência, interdição, suspensão de venda, fabricação e/ou 

prestação de serviços, interdição parcial ou total, cancelamento de autorização 

para funcionamento, cancelamento do alvará de licenciamento e multa, conforme 

disposto nas normas que regem a espécie. 

 

 Art. 5º. A bem de reduzir o fluxo de pessoas na sede do Centro 

Administrativo Municipal e demais repartições públicas, a exceção da Secretaria 

Municipal de Saúde e das unidades de saúde, o atendimento ao público ficará 

suspenso por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia do COVID 19, 

devendo ser realizado preferencialmente por telefone ou por meio dos canais 

disponíveis eletronicamente, ressalvados os casos de urgência. 

 

 Art. 6º. Fica prorrogada a suspensão das aulas na rede pública 

municipal até a data 29 de Maio de 2020. 

http://www.saude.gov.br/


 
 

 Art. 7º. Em razão da situação de calamidade pública no sistema 

municipal de saúde, autorizo a Secretaria Municipal de Educação a manter a 

distribuição de merenda/kits a todos os alunos que dela necessitem, durante o 

período de suspensão das aulas (em decorrência da situação de 

emergência/calamidade em saúde pública provocada pelo novo Coronavírus, 

COVID-19), em especial àqueles pertencentes às famílias: (a) cadastradas no 

Cadastro Único do Governo Federal; e/ou (b) cuja renda seja inferior a 2 (dois) 

salários mínimos nacionais vigentes. 

 

 Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Tibau-RN, 30 de Abril de 2020. 

 

Josinaldo Marcos de Souza 

Prefeito 


