Decreto nº 219, de 22 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Major Sales, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais
Considerando as disposições dos incisos I e VIII, do Art. 5o; II, VI e XVI, do Art. 68 e do Art. 175, da Lei
Orgânica Municipal;
Considerando as disposições da Lei Municipal de no 421, de 24 de julho de 2020, que dispõe sobre
medidas de enfrentamento de eventos de saúde pública - ESP no âmbito do território do município de Major
Sales e dá outras providências;
Considerando as disposições do Decreto Municipal de no 214, de 1o de fevereiro de 2021;
Considerando as disposições do Decreto Estadual no 30.379, de 19 de fevereiro de 2021;
Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado
pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação
global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção
humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;
Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados
com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;
Considerando o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas
semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter
a expansão do número de casos no nosso 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 possível circulação no Rio Grande do Norte, podendo
contribuir para aumento da transmissibilidade;
Considerando o agravamento dos casos, com o preenchimento dos leitos de UTI para tratamento dos
hospitais públicos e privados praticamente lotados em sua totalidade,

DECRETA:
Art. 1º Fica recomendada, no âmbito do município de Major Sales/RN, pelo período de 14 (quatorze)
dias, contados a partir da entrada em vigor deste Decreto, a suspensão das seguintes atividades:
I - funcionamento de bares, restaurantes e similares após as 22h para atendimento ao público;
II - realização de quaisquer festas ou eventos promovidos ou patrocinados por entes públicos
ou iniciativa privada.
III – comercialização de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em ambientes públicos,
após as 22 horas.

§ 1o - O uso de som ambiente fica permitido até às 22 horas, permanecendo expressamente proibido o
uso de som automotivo de qualquer espécie.
§ 2o - Permanece obrigatório o uso de máscara, a manutenção do distanciamento, o uso de álcool em
gel nos respectivos estabelecimentos, tudo de conformidade com o já normatizado.
Art. 2o Conforme disposto no Art. 1o, do Decreto Estadual de no30.379, de 19 de fevereiro de 2021, fica
determinada a permanência das medidas de distanciamento social, no Estado do Rio Grande do Norte, previstas
no Decreto Estadual no 29.583, de 1o de abril de 2020 e suas alterações posteriores, bem como nos protocolos
sanitários setoriais, sem prejuízo da observância ao disposto neste Decreto.
Parágrafo Único. Durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, permanece em
vigor o dever geral de proteção individual no Estado do Rio Grande do Norte, consistente no uso obrigatório de
máscara de proteção por todos aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade, ingressarem no
território estadual, 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 estabeleci-mento para
alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente durante a consumação.
Art. 3º A Comissão de Fiscalização e o Comitê de Combate à Covid-19, assim como o órgãos de Vigilância
Sanitária Municipais, as forças policiais estaduais por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida, ficarão
responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas no presente Decreto e o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso
de reincidência.
Parágrafo Único. Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão
destinados às medidas de combate ao Novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
Pref. Mun. de Major Sales/RN.
Gabinete da Prefeita, em 22 de fevereiro de 2021.

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes
PREFEITA MUNICIPAL

