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DECRETO Nº 208/2020, DE 22 DE JUNHO DE 2020. 

 

Consolida as medidas de saúde para o 

enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no 

âmbito de Vera Cruz/RN e dá outras providências. 

 Consolida as medidas de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito 

do Município de Vera Cruz/RN e dá outras providências. 

  

O PREFEITO DE VERA CRUZ/RN, no uso das atribuições legais, em consonância com a 

Lei Orgânica do Município, 

 

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 

Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, bem assim a renovação de medidas através dos 

Decretos Estaduais de n.º 29.583/2020, 29.634/2020, 29.668/2020 e 29.705/2020; 

  

Considerando o disposto no art. 3º, II, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

 

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das 

autoridades sanitárias do País e do Estado, no sentido de se buscar diminuir a aglomeração e o 

fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o isolamento social, para mitigar a disseminação 

do novo coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando que medidas de isolamento social têm mostrado alta eficácia e vêm 

sendo adotadas em outros Estados e Países para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19); 

 

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 norte-rio-grandense; 
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Considerando a necessidade de intensificação do cumprimento das medidas de 

enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) decretadas no Estado do Rio Grande do Norte e 

no âmbito deste município, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º A partir de 24 de junho de 2020, ficam restritos os deslocamentos no âmbito do Município 

de Vera Cruz/RN, tão somente para exercício de atividades tidas como essenciais ao 

enfrentamento ao COVID 19, aquelas já previstas no art. 23, do Decreto 200/2020; 

 

Parágrafo único: aqueles que saiam para a realizar qualquer espécie de atividade física, deverão 

respeitar o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio), bem assim a utilização obrigatória de 

mascarás. 

 

Art. 2º Fica estabelecido, no período especificado no art 1º deste decreto, o controle da entrada e 

saída de pessoas e veículos no município de Vera Cru/RN, ressalvadas as hipóteses de: 

I – Deslocamento por motivo de saúde, próprio e de terceiros, designadamente para  obter ou 

facilitar assistência em hospitais, clinicas, postos de saúde e outros estabelecimentos do mesmo 

gênero, além de clientes das agencias bancárias e correlatas locais; 

II – Deslocamento entre os domicílios e os locais de trabalho de agentes públicos ou privados;  

 

Art. 3º A partir da publicação deste Decreto e até o dia 03 de julho de 2020, restam proibidas as 

atividades comerciais, gastronômicas e de serviços, no horário das 20h até às 6h, diariamente, no 

âmbito do Município de Vera Cruz/RN, como medida de controle e prevenção para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da 

Pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

 

§ 1º - Os serviços de delivery ou tele-entrega poderão funcionar até 21 horas; 

 

§ 2º - O horário de que trata o caput deste artigo poderá ser reduzido ou estendido, de acordo 

com a evolução dos casos confirmados para a COVID-19, na cidade. 
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Art. 3º Fica mantido o funcionamento dos serviços de saúde e segurança 24 horas, farmácia, 

posto de combustíveis, borracharias e socorro de veículos, clínicas veterinárias 24h e serviços 

funerários. 

 

Art. 4º  Fica estabelecida quarentena de 14 (quatorze) dias, obrigatória para todos aqueles 

advindos de outros locais e que venham a residir no âmbito do Município de Vera Cruz/RN e, 

também para aqueles que tenham tido contato com pessoas suspeitas ou confirmadas de 

contágio da COVID-19. 

 

Art. 5º As pessoas, comprovadamente, infectadas ou com suspeita de contágio pela COVID-19 

deverão permanecer em isolamento obrigatório domiciliar ou em outro lugar determinado pela 

autoridade de saúde.  

§ 1º A inobservância do dever estabelecido no “caput” deste artigo, ensejará para o infrator a 

devida responsabilização, nos termos deste decreto, inclusive na esfera criminal observada o tipo 

previsto no art. 268 do código penal. 

§ 2º Caso necessário a força policial poderá ser empregada para promover o imediato 

reestabelecimento do confinamento obrigatório, sem prejuízo da aplicação das sanções 

administrativas cabíveis.       

 

§ 3º Para que seja possível a desconsideração da quarentena, os interessados devem ser 

submetidos a testes particulares ou públicos, dependendo estes do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que se vale das previsões dos órgãos 

regulamentadores no âmbito nacional e internacional, e esta mesma secretaria terá a 

incumbência de avaliar se é cabível ou não o relaxamento da medida.  

 

§ 4º Empresas que tenham funcionários advindos de outra localidade, que venham para residir no 

Município, em caso de descumprimento da medida supramencionada, serão notificadas e, caso 

persista no desatendimento, terão seu alvará de funcionamento suspenso. 

 

Art. 6º O descumprimento das medidas previstas neste Decreto e nos demais já publicados, para 

além das medidas sancionatórias previstas anteriormente, sujeitará o infrator: 

 

I – Advertência formal acerca do descumprimento; 

 

II – em caso de reiteração, suspensão do alvará de funcionamento por 7 (sete) dias; 
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II – continuando a inobservância, haverá suspensão do Alvará de funcionamento por 15 (quinze) 

dias e multa prevista no Artigo 07, do Decreto n.º 207/2020; 

 

III - na reincidência contumaz, suspensão do Alvará de funcionamento por 30 (trinta) dias, além da 

multa prevista no art. 07, do Decreto nº 207/2020. 

 

Art. 7º O descumprimento por pessoa física, das medidas de isolamento social, uso obrigatório de 

máscara e de medidas restritivas de isolamento domiciliar, ficará sujeito às penalidades 

estabelecidas no Código Penal, para além daquelas já previstas em Decreto de n.º 207/2020. 

 

Art. 8º Ficam prorrogadas até 3 de julho de 2020 as medidas de saúde para o enfrentamento do 

novo coronavírus (COVID-19) adotadas no âmbito do Município de Vera Cruz/RN. 

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o dia 03 de julho 

de 2020, revogando as disposições em contrário. 

 

Vera Cruz/RN, 22 de junho de 2020.   

 

 

 

MARCOS ANTONIO CABRAL 

Prefeito Municipal 
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