ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 189/2021

Decreto nº 189, de 01 de março de 2021.
“Dispõe
sobre
medidas
temporárias
de
distanciamento social – sem prejuízo das já existentes
–, no âmbito do Município de Brejinho/RN, 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 competência do Município para disciplinar, por
meio de ato normativo, os assuntos de interesse local;
CONSIDERANDOa 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 o aumento exponencial dos casos da COVID-19
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 inevitável introdução de novas variantes do
SARS-CoV-2, em especial das três cepas mais recentes, já em
circulação nos estados vizinhos, e circulação de duas variantes no Rio
Grande do Norte, podendo contribuir para aumento da
transmissibilidade;
CONSIDERANDO a recomendação das autoridades sanitárias de
diminuição das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços
coletivos, para mitigar a disseminação do novo coronavírus no Rio
Grande do Norte;
CONSIDERANDO as Recomendações do Comitê de Especialistas da
Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da
pandemia pela COVID-19, na qual sugerem a adoção de ações que
intensifiquem as medidas de restrição de circulação de pessoas,
aglomerações e eventos, bem como as ações de vigilância;
CONSIDERANDO a necessidade de intensificação do cumprimento
das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19)
decretadas pelo Estado do Rio Grande do Norte, através do Decreto nº
30.379/2021 e por último por meio do Decreto nº 30.383/2021, o qual,
dentre tais medidas, estabeleceu o toque de recolher,
CONSIDERANDO, ainda, a Recomendação Conjuntada do
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério
Público do Trabalho, no sentido de que os Município implementem
medidas similares às determinadas pelo Governo do Estado, bem
como, ainda, as recomendações constantes no art. 8º do Decreto
Estadual 30.383/2021,
CONSIDERANDO, por fim, o interesse público;
D E C R E T A:

Art. 1º- Sem prejuízo das demais medidas restritivas, de limitação e
de prevenção atualmente estabelecidas por meio dos Decretos
Municipais já editados e atualmente em vigor neste Município, ficam
incorporadas no âmbito do local, no que couber, todas as medidas
restritivas implementadas pelo Governo do Estado por meio do
Decreto Estadual nº 30.383/2021, em especial aquelas dispostas no
seu art. 8º, ficando suspensas as seguintes atividades:
I - de segunda-feira a sexta-feira, após as 22h e até as 06h da manhã
do dia seguinte, o funcionamento de restaurantes, lanchonetes,
barracas de praia, praças de alimentação, praças de food truck, bares e
similares;
II - de segunda-feira a sexta-feira, após as 22h e até as 06h da manhã
do dia seguinte, a venda e consumo de bebidas alcóolicas em locais
públicos, como conveniências e similares;
III - durante os finais de semana e feriados, o funcionamento de
restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, praças de alimentação,
praças de foodtruck, bares e similares;
IV- durante os finais de semana e feriados a venda para consumo no
local de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em locais
públicos, como conveniências e similares;
V- suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede pública
municipal de ensino, com possibilidade de adoção do sistema híbrido
ou por meio remoto para as escolas e instituições de ensino
fundamental das séries iniciais e do ensino infantil;
VI - nos finais de semana e feriados, acessos às lagoas, cachoeiras,
balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive
aquelas em locais de uso coletivo.
Parágrafo Primeiro: O disposto nos incisos I a IV do caput deste
artigo não impede a continuidade dos serviços de entrega (delivery) e
retirada no local (take away)
Parágrafo Segundo: As medidas estabelecidas nesta Decreto
vigorarão até 10 de março do corrente ano, podendo ser prorrogado
após a reavaliação dos indicadores epidemiológicos no Estado.
Art. 2º - Ficam os permissionários de serviços e prédios públicos
municipais – a exemplo dos quiosques –, cientificados de que eventual
descumprimento das disposições deste Decreto, ensejará na
instauração de procedimento administrativo visando apurar eventual
prática de conduta atentatórias aos interesses públicos, podendo
culminar, dentre as penalidades a serem aplicadas, na suspensão ou
cassação da permissão pública outorgada.
Brejinho/RN, em 01 de março de 2021.
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal
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