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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 092

DECRETO Nº 092/2020
 

PRORROGA AS DISPOSIÇÕES DO
DECRETO N° 075/2020, CONSOLIDANDO
AS MEDIDAS DE CARÁTER PREVENTIVO
DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE São Miguel do Gostoso/RN,
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 85,
inc. I, alínea “g”, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO a decretação de estado de calamidade
pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do
Decreto Municipal n° 078/2020.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3°, II, da Lei Federal
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do País e
do Estado, no sentindo de buscar diminuir aglomeração e o
fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o isolamento
social, para mitigar os efeitos de disseminação do novo
coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDOque medidas de isolamento social têm
mostrado alta eficácia e vêm sendo adotadas por outros
Municípios, Estados e Países para enfrentamento do novo
coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos de
COVID-19 no Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte e nas
cidades limítrofes, inclusive com óbitos já confirmados.
CONSIDERANDO a necessidade atual de dar continuidade à
política de isolamento social adotada no Município de São
Miguel do Gostoso/RN que vem se mostrando eficaz no
enfrentamento da Pandemia;
DECRETA
 
Art. 1º Ficam prorrogadas até 30 de junho de 2020 todas as
disposições contidas no Decreto Municipal n° 075/2020, com
exceção das normas correlacionadas as feiras livres, pousadas,
hotéis e afins, em respeito aos Decretos Municipais n°
084/2020 e n° 087/2020, conforme já estabelecido pelo
Decreto Municipal n° 90/2020, bem como, porventura, outras
já revogadas anteriormente por Decretos ulteriores.
Art. 2° Fica recomendado no âmbito do território municipal
que sejam evitadas aglomerações sem finalidade específica
e/ou ausente regramento sanitário, que não represente o bem
estar social e coletivo da população, sob pena de infringência
ao artigo 268, do Código Penal.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 
São Miguel do Gostoso/RN, 01 de junho de 2020.
 
JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito de São Miguel do Gostoso/RN
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