ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 187/2021

DECRETO Nº 187/2021.
“Prorroga a vigência das medidas de
enfrentamento ao Novo Coronavírus - COVID19, dispostas no Decreto Municipal nº
179/2021, e dá outras providências.”
OPREFEITO MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, no uso de
suas atribuições legais e com base no que dispõe a Lei
Orgânica do Município,
Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo
Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial
de Saúde (OMS);
Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério da
Saúde em 13 de março de 2020;
Considerando o que preceitua a Lei Federal nº 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;
Considerando o que preceitua o Decreto nº 29.634, de 22 de
abril de 2020, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe
sobre a prorrogação das medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Poder Executivo Estadual;
Considerando a decretação da situação de Calamidade
Pública, no âmbito do Município de Brejinho/RN, em razão da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto
Municipal nº 141/2020;
Considerando que medidas de isolamento social têm mostrado
alta eficácia e vêm sendo adotadas em outros Estados e
Municípios para enfrentamento do novo coronavírus (COVID19);
Considerando a necessidade de prorrogar os prazos definidos
nos Decretos Municipais do Município de Brejinho/RN diante
do recentíssimo crescimento da taxa de transmissibilidade
local, na forma como publicamente divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde por meio do seu veículo de comunicação
oficial;
DECRETA:
Art. 1º- Ficam prorrogadas, até o dia 05 de março de 2021,
todas as medidas de limitação, combate e enfretamento à
pandemia do Civid-19, estabelecidas no Decreto Municipal nº
179/2021.
Parágrafo único – O disposto neste Decreto pode ser
reavaliado há qualquer momento, bem como alvo de nova
prorrogação, a depender dos dados oficiais fornecidos pela
Secretaria de Saúde, atestando a real situação da propagação
desta doença no âmbito municipal.

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor nesta presente data,
revogadas as disposições em contrário.
Brejinho/RN, em 18 de fevereiro de 2021.
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal
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