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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 029/2021

 
Dispõe sobre medidas restritivas, de caráter
excepcional e temporário, destinadas ao
enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus, no âmbito do Município de
Caiçara do Norte/RN, e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Federal nº 13.979/2020, e,
 
CONSIDERANDO a competência do Município para
disciplinar, por meio de ato normativo, os assuntos de interesse
local;
 
CONSIDERANDO a decretação da situação de Calamidade
Pública, no âmbito do Município, em razão da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO a diminuição 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 do Município;
 
CONSIDERANDO a diminuição dos índices de
transmissibilidade e da boa adesão da população na
vacinação;
 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Estadual n.º
30.714, de 06 de julho de 2021;
 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Estadual n.º
30.795, de 04 de agosto de 2021.
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º. Este Decreto tem por objetivo disciplinar as regras de
abertura e funcionamento das atividades que refere, de forma a
promover o equilíbrio entre as regras de prevenção de contágio
e enfrentamento da pandemia da COVID-19 e a subsistência do
comércio local.
 
Art. 2º. Ficam revogados todos os decretos municipais que
disponham em contrário do Decreto Estadual n.º 30.714, de 06
de julho de 2021, do Decreto Estadual n.º 30.795, de 04 de
agosto de 2021, e suas posteriores prorrogações.
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em sentido contrário.
 
Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
 
Caiçara do Norte/RN, em 01 de setembro de 2021.
 
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito Constitucional
 
MARIA VERÔNICA RIBEIRO BARBOSA
Secretária Municipal de Saúde Pública
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