Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Palácio João Medeiros
Rua Cel. José Marcelino, nº 109, centro. Telefax: 3385-2070
CNPJ: 08.357.618/0001-15

Decreto nº. 66/2020, de 08 de junho de 2020
Institui a política de isolamento social
rígido
para
enfrentamento
do
novo coronavírus (COVID-19) no
município de Marcelino Vieira, impõe
medidas de permanência domiciliar, de
proteção de pessoas em grupo de
risco e dá outras providências.

O Prefeito do município de Marcelino Vieira, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe conferem os
dispositivos da Lei Orgânica do município;
Considerando a necessidade de intensificação do
cumprimento
das
medidas
de
enfrentamento
ao
novo coronavírus (COVID-19) decretadas no âmbito do município de
Marcelino Vieira;
Considerado o registro do primeiro caso confirmado para
coronavírus no município de Marcelino Vieira;
Considerando o aumento significativo na demanda por
leitos de UTI para COVID-19 em todo o Estado do Rio Grande do Norte,
conforme os últimos boletins da SESAP/RN, os quais já apontam uma
sobrecarga no sistema de saúde, cuja taxa de ocupação é superior a
70% e a fila de espera está acima da capacidade disponível nos leitos
públicos;
Considerando o Parecer Técnico nº 001/2020, de 19 de
maio de 2020, do Comitê de Especialistas da SESAP/RN para o
Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19;
D E C R E T A:
Art. 1º. Este Decreto institui a política de isolamento
social rígido para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no
município de Marcelino Vieira, impõe medidas de permanência
domiciliar, de proteção de pessoas em grupo de risco e dá outras
providências;
Art. 2º. Ficam prorrogadas até 30 de junho de 2020 as
medidas de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID19) adotadas no âmbito do município de Marcelino Vieira;

Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Palácio João Medeiros
Rua Cel. José Marcelino, nº 109, centro. Telefax: 3385-2070
CNPJ: 08.357.618/0001-15

Art. 3º. Os idosos e as demais pessoas enquadradas no
grupo de risco da COVID-19 se sujeitarão a um dever especial de
proteção, não podendo circular em espaços e vias públicas, ou em
espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, exceto, com o uso
obrigatório de máscaras de proteção e para alguns dos seguintes
propósitos:
I - deslocamentos para aquisição de bens e serviços em
farmácias, supermercados e outros estabelecimentos que
forneçam itens essenciais à subsistência;
II - deslocamentos por motivos de saúde,
designadamente para obter assistência em hospitais, clínicas, postos
de saúde e outros estabelecimentos do mesmo gênero;
III - deslocamento para agências bancárias e similares;
IV - deslocamentos para outras atividades de natureza
análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade
impreterível, desde que devidamente justificados;
Parágrafo único. A proibição prevista neste artigo não
se aplica aos agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer
outros setores cujo funcionamento seja essencial para o controle da
pandemia de COVID-19;
Art. 4º. Fica estabelecido o dever geral de permanência
domiciliar, consistente 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, com o uso
obrigatório de máscaras de proteção, que envolvam:
I - o deslocamento a unidades de saúde para
atendimento médico;
II - o deslocamento para fins de assistência veterinária;
III - o deslocamento para atividades ou estabelecimentos
liberados e para a prática de esportes e atividades físicas individuais;
IV - a circulação para a entrega de bens essenciais a
pessoas do grupo de risco;
V - o deslocamento para a compra de materiais
imprescindíveis ao exercício profissional;
VI - o deslocamento a quaisquer órgãos públicos,
inclusive delegacias e unidades judiciárias, no caso de necessidade de
atendimento presencial ou no de cumprimento de intimação
administrativa ou judicial;
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VII - o deslocamento a estabelecimentos que prestam
serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos
da legislação;
VIII - o deslocamento para serviços de entregas;
IX - o deslocamento para serviços domésticos em
residências;
X - o deslocamento para o exercício de missão
institucional, de interesse público, buscando atender a determinação de
autoridade pública;
XI - a circulação de pessoas para prestar assistência ou
cuidados a doentes, a idosos, a crianças ou a portadores de deficiência
ou necessidades especiais;
XII - o deslocamento de pessoas que trabalham em
restaurantes, congêneres ou demais estabelecimentos que, na forma
da legislação, permaneçam em funcionamento exclusivamente para
serviços de entrega;
XIII - o trânsito para a prestação de serviços assistenciais
à população socialmente mais vulnerável;
XIV - deslocamentos em razão da atividade advocatícia,
quando necessária a presença do advogado para a prática de ato ou o
cumprimento de diligências necessárias à preservação da vida ou dos
interesses de seus clientes;
XV - deslocamentos para outras atividades de natureza
análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade
impreterível, desde que devidamente justificados;
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação;
Marcelino Vieira-RN, em 08/06/2020.

