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DECRETO Nº 010/2021 GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, Em 02
de março de 2021.
 

Dispõe sobre novas medidas temporárias de
prevenção e controle do contágio pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito do Poder
Executivo Municipal e dá outras
providências.

 
O Prefeito Municipal de Governador Dix-sept Rosado-RN,
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
 
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério
da Saúde por meio da Portaria n°188, de 03 de fevereiro de
2020, em virtude da disseminação global da infecção
humana pelo novo coronavírus (Covid-19);
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 30.383, de 26 de
fevereiro de 2021 e todas suas alterações posteriores que,
“dispõe sobre medidas temporárias de distanciamento
social e institui o toque de recolher no âmbito do Estado do
Rio Grande do Norte, e dá outras providências”;
 
CONSIDERANDO o aumento do número de casos neste
município, bem como o aumento da curva de contágio e o
lento e gradual processo de vacinação;
 
CONSIDERANDO, ainda, o iminente colapso das redes
públicas e privadas de saúde e a consequente necessidade
de adotar medidas sanitárias mais restritivas visando o
enfrentamento à COVID-19;
 
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam determinadas, diante das evidências
científicas e análises sobre as informações estratégicas em
saúde, com fundamento no inciso XX do art. 15 e nos
incisos IV, V e VII do art. 17 da Lei Federal n.º 8.080, de 19
de setembro de 1990, em todo o território do Município de
Governador Dix-Sept Rosado, em caráter extraordinário, as
seguintes medidas sanitárias para fins de prevenção e de
enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19):
 
I – Vedação de funcionamento de restaurantes, pizzarias,
lanchonetes, bares, distribuidoras de bebidas e similares
durante o horário compreendido entre às 21h00 e às 5h00;
II – Vedação da venda ou consumo de bebidas alcoólicas
em postos de combustíveis, suas lojas de conveniência e/ou
similares, entre 21h00 e 06h00, proibição em todos os
níveis de risco;
III – Vedação da realização de festas, shows, reuniões,
eventos e/ou aglomerações de pessoas, públicos ou
privados.
 
Parágrafo Primeiro: Após às 21h00, os serviços de
alimentação poderão funcionar apenas mediante sistema
de entrega, via delivery, sendo vedada a retirada em
balcão.
 
Parágrafo Segundo: Fica proibido durante o prazo de 21
(vinte e um) dias contados da vigência deste decreto a



utilização de aparelhos sonoros por parte da população em
geral nos espaços públicos do município de Governador
Dix-Sept Rosado/RN que possam causar aglomerações,
excetuando-se a utilização de tais aparelhos por parte do
poder público para fins de assegurar a realização de
campanhas de conscientização na prevenção da
disseminação do COVID-19.
 
Art. 2º. Para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância nacional e internacional,
decorrente do coronavírus (COVID-19), deverão ser
adotadas as seguintes medidas de saúde pelos
estabelecimentos comerciais:
 
I - Redução de pessoal e horas trabalhadas;
II - Devem reforçar medidas de higienização de superfície e
disponibilizar álcool gel, tipo 70% para os funcionários e
colaboradores, em local sinalizado, bem como
disponibilizar informações visíveis sobre higienização de
mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos
lavatórios de higienização de mãos.
III – Não utilizar aparelhos de ar-condicionado, dando
preferência à ventilação natural;
IV – Adotar o Home Office, para as atividades que assim
permitirem;
V - Proibição de reuniões;
VI – Suspender as atividades laborais presenciais de
pessoas com um quadro de saúde delicado, como
imunodeficientes, gestantes, idosos e asmáticos.
VII – Colocar anteparo de proteção aos caixas.
VIII – Estabelecer distanciamento mínimo de 1,5m entre os
funcionários.
 
Art. 3º. Diante da confirmação de um caso de COVID-19
entre seus funcionários, é fundamental que o empregador
ou responsável informe imediatamente as autoridades de
saúde Pública Municipal para que o protocolo de
segurança mais adequado seja aplicado para com todos
aqueles que tiveram contato com a pessoa infectada.
 
Art. 4º. Fica determinada a utilização de máscaras durante
o deslocamento de pessoas nas vias públicas.
 
Parágrafo Primeiro: O disposto no caput deve ser atendido,
ainda, quanto à utilização dos seguintes serviços e
estabelecimentos:
 
I – Para uso de táxi ou transporte compartilhado de
passageiros;
II – No acesso aos estabelecimentos considerados
essenciais, como supermercados, mercados, farmácias,
entre outros;
III – No acesso aos demais estabelecimentos comerciais que
tiverem as atividades liberadas e retomadas;
IV – Para o desempenho das atividades em repartições
públicas e privadas.
 
Parágrafo Segundo: As máscaras recomendadas poderão
ser confeccionadas manualmente, de preferência com
tecido de algodão, enquanto que os equipamentos
profissionais devem ser priorizados para os que atuam na
área da saúde.
 
Art. 5º. Estão suspensas as atividades escolares presenciais
nas unidades da rede pública e privada por tempo
indeterminado.
 
Parágrafo Primeiro:As escolas e instituições de ensino
fundamental das séries iniciais e do ensino infantil
poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto,
conforme a escolha dos pais ou responsáveis.
 
Parágrafo Segundo: Fica a Secretaria Municipal de
Educação autorizada a dispor sobre a antecipação do



recesso escolar, bem como acerca da operacionalização de
atividades escolares de forma remota.
 
Parágrafo Terceiro: Fica assegurado o trâmite do Processo
Seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Educação
para contratação de professores, desde que os
recebimentos dos documentos dos candidatos e suas
entrevistas sejam realizadas mediante prévio
agendamento.
 
Art. 6º. As seguintes atividades poderão funcionar entre
07:00 até as 17:00 horas, mas seguindo-se as seguintes
restrições:
 
I – Cabeleireiros, barbearias, manicures, pedicure, serviços
de depilação e demais estabelecimentos de serviços
similares, atendendo exclusivamente por agendamento
prévio que, por sua vez, funcionará até as 16:00 horas,
desde que siga todas as medidas sanitárias obrigatórias de
combate ao novo coronavírus (COVID-19);
II - Óticas, atendendo exclusivamente por agendamento
prévio que, por sua vez, funcionará até as 16:00 horas,
desde que siga todas as medidas sanitárias obrigatórias de
combate ao novo coronavírus (COVID-19);
III - Missas, cultos e demais cerimônias religiosas poderão
ser realizadas nas sedes das igrejas e templos, neste caso
com ocupação máxima de 30% da capacidade, sendo
obrigatório o uso da máscara, o distanciamento social e a
desinfecção das mãos;
 
Art. 7º. Fica proibido o acesso de pessoas em ambientes que
sejam voltados para a prática de esportes e entretenimento
(praças, ginásios, quadras poliesportivas, etc.) localizados
no âmbito do município de Governador Dix-Sept
Rosado/RN, seja na zona urbana ou rural.
 
Art. 8º. Ficam suspensos os atendimentos nas repartições
públicas municipais, pelo período de 15 (quinze) dias, que
deverão funcionar sob regime de trabalho interno para
atender aos anseios da Administração Pública, salvo em
relação aos serviços essenciais ou atividades em que o
trabalho se demonstre inviável.
 
Parágrafo Primeiro: O atendimento ao público externo
deverá ser prestado por meio eletrônico ou telefônico, que
já estão informados no sítio eletrônico da prefeitura de
Governador Dix-Sept Rosado/RN, com exceção das
situações de urgência, desde que previamente agendados.
 
Parágrafo Segundo: O setor privado deverá priorizar o
trabalho remoto, sempre que for possível e aplicável.
 
Art. 9º. Os servidores públicos municipais integrantes do
grupo de risco, (servidoras grávidas e lactantes, servidores
acima de 60 anos de idade, imunodeprimidos e/ou
portadores de doenças crônicas mediante laudo médico)
exercerão suas atribuições via teletrabalho (home office),
de acordo com a sistemática de trabalho a ser estabelecida
pelo secretário da pasta.
 
Art. 10. Fica proibido realizar velórios e cerimônias de
sepultamento para os casos de suspeita ou morte
confirmada ocasionada pelo vírus COVID-19.
 
Art. 11. As autoridades públicas deverão e os cidadãos
poderão exigir o cumprimento das medidas estabelecidas
neste Decreto.
 
Art. 12. A fiscalização ficará a cargo da Policia Militar e à
Policia Civil, acerca do cumprimento das proibições e das
determinações estabelecidas neste Decreto, sem prejuízo
da atuação de órgãos federais, estaduais e municipais com
competência fiscalizatória específica.
 



Art. 13. Em caso de descumprimento das medidas previstas
neste decreto, as autoridades podem impor as penalidades
previstas em lei, como as previstas no artigo 10 da Lei
Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, que tipifica esta
transgressão como crime contra a saúde púbica, nos
termos do artigo. 268 do código penal, podendo inclusive
haver a pena de detenção de até um ano, além de multas
relativas ao descumprimento de determinações do órgão
licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da
responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira
progressiva:
 
I - Advertência;
II - Multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
pessoas jurídicas enquadradas como de grande porte, a ser
duplicada por cada reincidência; e,
III - Multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoas
físicas, e jurídicas classificadas como MEI, ME, e EPP's, a
ser duplicada por cada reincidência;
 
Parágrafo Primeiro: As autoridades deverão adotar as
providências cabíveis para a punição, cível, administrativa
e criminal, bem como para a prisão, em flagrante, quando
for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou
colaborarem para o descumprimento das medidas
estabelecidas neste Decreto.
 
Parágrafo Segundo: Os membros e agentes públicos da
Administração Municipal deverão auxiliar o cidadão à
correta compreensão das normas deste Decreto.
 
Parágrafo Terceiro: Todas as autoridades públicas
municipais que tiverem ciência do descumprimento das
normas deste Decreto deverão comunicar os fatos à Polícia
Civil, que adotará as medidas de investigação criminal
cabíveis e aplicar as penalidades, inclusive com base em
informações oriundas de denúncias.
 
Art. 14. A infração a quaisquer dos dispositivos desta
normativa poderá acarretar a cassação de alvará de
funcionamento e interdição imediata do estabelecimento,
sujeitar o infrator às penas previstas no art. 10 da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e a incidência do
crime de infração de medida sanitária preventiva de que
trata o art. 268 do Código Penal ou de outros crimes
previstos no Código Penal.
 
Art. 15. Fica suspensa a eficácia das determinações
municipais que conflitem com as normas estabelecidas
neste Decreto, respeitada a atribuição municipal para
dispor sobre medidas sanitárias de interesse
exclusivamente local e de caráter supletivo ao presente
Decreto.
 
Art. 16. As regras definidas neste Decreto poderão ser
revistas a qualquer tempo, de acordo com as taxas e
índices de transmissibilidade da Covid-19, no município de
Governador Dix-Sept Rosado/RN.
 
Art.17. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, e terá vigência de 21 (vinte e um) dias,
revogadas as disposições em contrário.
 
Palácio Dix-Sept Rosado, Governador Dix-Sept Rosado-RN,
em 02 de março de 2021.
 
ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal
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