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PODER EXECUTIVO
DECRETO - GP
DECRETO 025/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020
DECRETO 025/2020
“Dispõe sobre a prorrogação das diretrizes, dos termos e das
condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 024/2020, e dá
outras providências.”
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município
de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março
de 2020, e o Senado Federal, reconheceram a existência de
Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 29.541/2020 que define
medidas restritivas temporárias adicionais para o enfretamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional,
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 24 de março de 2020, nos autos da Medida Cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 - Distrito Federal,
da lavra do Ministro relator Marco Aurélio, através da qual restou
estabelecido que os Prefeitos Municipais possuem autonomia para
definir as medidas restritivas de interesse local, considerando as
peculiaridades e particularidades de sua área de atuação;
CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e
administrativa municipal, por se tratar de questão de saúde pública
voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos,
indistintamente;
CONSIDERANDO a redução do número de novos contaminados
no Estado do Rio Grande do Note, como assim a maior
disponibilidade de leitos de UTI anunciada pelo Secretaria de
Saúde do Estado;

CONSIDERANDO o art. 12 do Decreto Estadual n° 29.742/2020
que disciplina o cronograma para retomada gradual responsável
das atividades econômicas no Rio Grande do Norte a partir de 1º
de julho de 2020 (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 29774
DE 23/06/2020);
CONSIDERANDO a necessidade de retomarmos o crescimento
da economia do Município, restabelecendo o regular
funcionamento do comércio local, e a geração de emprego e renda,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 019/2020 que
dispõe sobre a adoção de medidas voltadas ao combate da COVID19, estabelece estratégias de reabertura gradativa da economia no
âmbito do Município de João Câmara, e dá outras providências,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 020/2020 que
dispõe sobre a prorrogação das diretrizes, dos termos e das
condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 019/2020,
determina novas estratégias de reabertura gradativa da economia
no âmbito do Município de João Câmara, e dá outras
providências.”
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 023/2020 que
“Dispõe sobre a prorrogação das diretrizes, dos termos e das
condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 020/2020,
determina novas estratégias de reabertura gradativa da economia
no âmbito do Município de João Câmara/RN, regulariza-se
formalmente a inclusão como membro do Comitê Municipal de
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 o
representante do CONPEV – Conselho dos Pastores Evangélicos
de João Câmara/RN, e dá outras providências.”
CONSIDERANDO o Decreto n° 024/2020 que “Dispõe sobre a
prorrogação das diretrizes, dos termos e das condições
estabelecidas no Decreto Municipal n° 023/2020, e dá outras
providências.”
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias, na sua
integralidade, todos os termos e as condições estabelecidas no
Decreto n° 024/2020;
Art. 2º - As medidas elencadas neste Decreto são complementares
às normas já editadas anteriormente e permanecerão em vigor no
período compreendido entre os dias 22 de agosto a 31 de agosto de
2020, quando, então, serão reavaliadas pelo Comitê de Prevenção
e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID 19, instituídos pelo
Decreto Municipal n° 007/2020;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor no dia 22 de agosto de 2020,
revogadas as disposições em contrário.
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do
Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 21 de agosto de 2020.
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