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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 546 DE 29 DE OUTUBRO DE 2009 (DOE DE 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUSSARA SALES DE SOUZA – PREFEITA 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 

DECRETO Nº 09, DE 21 DE FEVEREIRO 

DE 2021 

Dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Município de Extremoz/RN. 
 

A Prefeita do Município de 
Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, 
no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei e: 

CONSIDERANDO o fato de a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) ter 
declarado, em 11 de março de 2020, que a 
contaminação com o novo coronavírus 
(COVID-19) caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO o aumento 
exponencial dos casos do novo coronavírus 
(COVID-19) no Brasil; 

CONSIDERANDO a taxa de 
mortalidade da COVID-19, que se eleva 
entre idosos e pessoas portadoras de 
doenças crônicas; 

CONSIDERANDO as 
Recomendações do Comitê de 
Especialistas da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública para o enfrentamento da 
pandemia pela COVID19, na qual sugerem 
a adoção de medidas que intensifiquem as 
medidas de restrição de circulação de 
pessoas, aglomerações e eventos, bem 
como as ações de vigilância;  

CONSIDERANDO que o 
Município de Extremoz conta com serviços 
de urgência prestados pelo Hospital 
Municipal, mantido quase que na 
integralidade com recursos próprios, com 
leitos clínicos e sala de estabilização, 

porém não dispõe de leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) próprios ou 
conveniados com o Estado nesta 
municipalidade; 

CONSIDERANDO que a Região 
Metropolitana de Natal atingiu, desde o 
mês de novembro de 2020, um platô alto 
no número de casos, com a Taxa de 
Ocupação de Leitos Críticos acima de 80%, 
alertando para um possível colapso de 
leitos na região;  

CONSIDERANDO a necessidade 
de manter sob controle a epidemia da 
COVID-19 no Município, e entendendo que 
os períodos festivos e de feriado 
prolongado foram provocadores de grandes 
aglomerações, com reflexo no aumento do 
número de casos;  

CONSIDERANDO a inevitável 
introdução de novas variantes do SARS-
CoV2, em especial das três cepas mais 
recentes, já em circulação nos estados 
vizinhos, e que o Instituto de Medicina 
Tropical (IMT) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) participou do 
sequenciamento genético do coronavírus, 
observando que novas variantes do vírus 
estão circulando no RN, 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 o ciclo de 
reuniões realizadas em 19 de fevereiro de 
2021, com representantes dos municípios 
da região metropolitana e municípios pólos 
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do Estado, Chefes dos demais Poderes do 
Estado e integrantes do setor produtivo; 

CONSIDERANDO as 
recomendações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e das autoridades 
sanitárias do País e do Estado, no sentido 
de diminuir a aglomeração e o fluxo de 
pessoas em espaços coletivos mediante o 
isolamento social, no escopo de mitigar a 
disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto no 
art. 3º do Decreto Estadual nº 30.379, de 19 
de fevereiro de 2021, que recomenda aos 
municípios a adoção de medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Poder Executivo Estadual; 

CONSIDERANDO o Estado de 
Calamidade, em razão da Pandemia do 
COVID-19 do Município de Extremoz 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do 
RN, e a competência municipal para 
regulamentar as atividades de interesse 
local, nos termos do ART. 30 da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Excelso 
Supremo Tribunal Federal reconhece, 
através da Súmula Vinculante n. 38, que: 
“É competente o Município para fixar o 
horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial.” 

CONSIDERANDO que o Min. 
Alexandre de Moraes do Excelso Supremo 
Tribunal Federal ao deferir liminar 
postulada na ADPF 672-DF, em decisão de 
08/04/2020, reconheceu e assegurou o 
exercício da competência concorrente dos 
governos estaduais e distrital e 
suplementar dos governos municipais, 
cada qual no exercício de suas atribuições 
e no âmbito de seus respectivos territórios, 
para a adoção ou manutenção de medidas 
restritivas legalmente permitidas durante a 
pandemia, tais como, a imposição de 
distanciamento/isolamento social, 
quarentena, suspensão de atividades de 
ensino, restrições de comércio, atividades 
culturais e à circulação de pessoas, entre 
outras; 

CONSIDERANDO que o Decreto 
Municipal nº 066/2020, de 04 de dezembro 
de 2020, Declara SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA no município de 
Extremoz/RN em razão de surto da doença 
respiratória Coronavírus, dispõe sobre as 
medidas para seu enfrentamento, previstas 
na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, e dá outras providências. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica determinada a 

permanência das medidas de 
distanciamento social, no Município de 
Extremoz, previstas no art. 3º da Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020 e suas alterações posteriores, bem 
como nos protocolos sanitários setoriais, 
sem prejuízo da observância ao disposto 
neste Decreto. 

Art. 2º. O acesso às 
dependências dos órgãos públicos pelo 
público externo será controlado pelas 
respectivas portarias e recepcionistas, de 
modo a evitar aglomeração nos recintos e 
exigindo uso de máscara. 

Art. 3º. As chefias de cada órgão 
ficarão responsáveis por estabelecer, 
acompanhar, orientar e intensificar rotinas 
de higiene e desinfecção no ambiente de 
trabalho. 

Art. 4º. Permanece em vigor o 
dever geral de proteção individual 
consistente no uso obrigatório de máscara 
de proteção por todos aqueles que, 
independente do local de destino ou 
naturalidade, ingressarem no território 
municipal, bem como, por aqueles que 
precisarem sair de suas residências, 
especialmente quando do uso de 
transporte público, individual ou coletivo, ou 
no interior de estabelecimentos abertos ao 
público, ficando excepcionado(a)s dessa 
vedação:  

I - as pessoas com transtorno do 
espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiências sensoriais ou 
com quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de 
máscara de proteção facial, conforme 
declaração médica;  

II - as crianças com menos de 3 
(três) anos de idade;  

III - aqueles que, utilizando 
máscara de proteção, estiver sentado à 
mesa de estabelecimento para alimentação 
fora do lar e tiver de retirá-la 
exclusivamente durante a consumação. 

Art. 5º. Ficam suspensas, pelo 
período de 14 (quatorze) dias, contados a 
partir da entrada em vigor deste Decreto, 
as seguintes atividades:  

I - funcionamento de bares, 
restaurantes e similares após as 22h para 
atendimento ao público e até as 23h 
apenas para fins de encerramento de suas 
atividades operacionais; 

II - realização de quaisquer festas 
ou eventos promovidos ou patrocinados por 
entes públicos ou iniciativa privada.  

III – comercialização de bebidas 
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alcóolicas, bem como seu consumo em 
ambientes públicos, após as 22 horas. 

Art. 6º. Compete Secretaria 
Municipal de Saúde em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Defesa e Guarda 
do Patrimônio Público, especialmente 
através da Vigilância Sanitária, Guarda 
Municipal e Defesa Civil, e quando 
necessário, solicitar a Polícia Militar, Polícia 
Civil e integrantes do Programa Pacto Pela 
Vida, para fiscalizar o cumprimento do que 
foi estabelecido neste decreto, conforme 
art. 2º, IV do Decreto Estadual nº 30.379, 
de 19 de fevereiro de 2021. 

Art. 7º. A divulgação dolosa de 
informação ou notícia falsa (fake news) 
sobre epidemias, endemias ou pandemias, 
por meio eletrônico ou similar, é 
considerada descumprimento de medidas 

de saúde para os fins de aplicação de 
multa, sem prejuízo da responsabilização 
penal e civil. 

Art. 8º. Aquele que infringir as 
disposições deste Decreto poderá ser 
processado por Crime Contra a Saúde 
Pública, nos termos do artigo 268 do 
Código Penal, com pena de até um ano de 
detenção, e multa. 

Art. 9º. Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Extremoz/RN, 21 de fevereiro de 

2021. 
 
 

JUSSARA SALES DE SOUZA 
Prefeita Municipal 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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