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SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 02 DE ABRIL DE 2021
Nº 062

EXECUTIVO/GABINETE
DECRETO 1.346, de 2 de abril de 2021.
Prorroga até 4 de abril de 2021 as medidas de isolamento
social rígido previstas no Decreto Municipal 1.338, de 18 de
março de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO as disposições da Organização Mundial de Saúde –
OMS, de 11 de março de 2020, relativas à infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979/20, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde 356/2020, de 11 de
março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto
na Lei 13.979/20, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO o Decreto 29.513, de 13 de março de 2020, do Estado
do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 1.180, de 13 de março de 2020,
que institui a criação do Comitê Gestor de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19;
CONSIDERANDO a edição do Decreto 1.184/20, que estabelece o
Estado de Calamidade Pública no Município de São Gonçalo do Amarante/RN, e suas
prorrogações;
CONSIDERANDO a segunda onda da COVID-19 (e suas variantes)
vivida em todo Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte, a qual tem promovido o
rápido avanço da taxa de contágio do novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a absoluta necessidade de adoção de medidas
preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia em questão, com vista a
proteger de forma adequada a saúde e a vida da população do Município de São
Gonçalo do Amarante/RN;
CONSIDERANDO que o Município de São Gonçalo do Amarante/RN é a
quarta cidade mais populosa do estado do RN, localizada na região metropolitana de
Natal/RN, e sedia o Aeroporto Internacional Gov. Aluísio Alves;
CONSIDERANDO que a Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontrase acima de 90%, indicando a saturação do sistema de saúde para os leitos críticos no
estado;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer novas medidas
restritivas, em face do aumento dos indicadores (número de óbitos, taxa de ocupação
de leitos de UTI e número de casos ativos) divulgados diariamente nos boletins
epidemiológicos e o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde;
CONSIDERANDO a confirmação da introdução de novas variantes do
SARS-CoV-2 no Rio Grande do Norte, em especial das três cepas mais recentes,
contribuindo para o aumento da transmissibilidade;
CONSIDERANDO a baixa proporção da população vacinada, muito
distante do mínimo necessário para haver uma influência na redução do número de
casos novos;
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 Município de São Gonçalo do amarante RN;
CONSIDERANDO a Recomendação 26/2021, do Comitê de
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da
pandemia pela COVID-19, na qual sugerem a ampliação das medidas restritivas em
todo o território estadual, aumentando as estratégias de mitigação, devendo
permanecer abertos apenas os serviços essenciais;
CONSIDERANDO o Ofício Conjunto 1/2021-MPRN/MPF/MPT, por meio
do qual o Ministério Público do Estado (MP/RN), o Ministério Público do Trabalho (MPT)

e o Ministério Público Federal (MPF), tendo em vista o cenário epidemiológico
vivenciado, recomendaram ao Governo do Estado e aos municípios o acatamento das
medidas sugeridas nas últimas recomendações do Comitê de Especialistas do
Governo do Estado;
CONSIDERANDO que é público e notório o agravamento da situação da
pandemia no Estado do Rio Grande do Norte como um todo, com a superlotação dos
hospitais, esgotamento do número de leitos, alta taxa de transmissibilidade da COVID19, elevação do número de pacientes infectados e de óbitos, etc;
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta expedida pelo Ministério
Público Federal no RN, Ministério Público do Trabalho da 21ª Região/RN e Ministério
Público Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, que recomenda a implementação
de políticas e práticas de distanciamento social no trabalho; e
CONSIDERANDO que o combate à pandemia e a adoção de medidas de
prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o
esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de
empresas e de cidadãos; e
CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Estaduais 30.419, de 17
de março de 2021, e 30.458, de 1º de abril de 2021;
DECRETA:
Art. 1º - As medidas de isolamento social rígido previstas no Decreto
Municipal 1.338, de 18 de março de 2021, ficam prorrogadas até o dia 4 de abril de
2021.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, 2 de abril de 2021.
200º da Independência e 133º da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
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