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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4.918, DE 14 DE ABRIL DE 2020.

“Decreta situação de emergência e calamidade
no Município de Currais Novos e define outras
medidas para o enfrentamento da Pandemia
decorrente do COVID-19.”

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Artigo 56, inciso V, da Lei Orgânica do
Município de Currais Novos e inciso VI do artigo 8° da Lei
Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012;
 
Considerando que os órgãos da Saúde e Defesa Civil já
declararam que medidas preventivas e de atendimento aos
enfermos devam ser adotadas;
 
Considerando a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional, a que dispõe a Lei Federal nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
 
Considerando a calamidade pública declarada pelo Decreto nº
29.534, e reconhecida pela Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte, em sessão ocorrida em 20 de março de 2020,
em todos os municípios do RN;
 
Considerando o panorama mundial a respeito da elevada
capacidade de propagação do novo coronavírus (COVID-19),
dotado de potencial efetivo para causar surtos;
 
Considerando o aumento exponencial dos casos do novo
coronavírus (COVID-19) no Brasil e no Rio Grande do Norte;
 
Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde
(OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que a
contaminação com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza
pandemia;
 
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
(COVID-19) no Rio Grande do Norte;
 
Considerando que foi confirmado o primeiro caso positivo de
contaminação por COVID-19 neste município;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Fica decretada situação de emergência e calamidade no
Município de Currais Novos para enfrentamento da Pandemia
do COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial de
Saúde – OMS.
 
Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência e
calamidade, poderão ser requisitados bens e serviços de
Pessoas Naturais e Jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa.
 
Art. 3º. A situação de que trata este Decreto autoriza a adoção
de todas as medidas administrativas necessárias à imediata
resposta por parte do Poder Público à situação vigente,
inclusive no que se refere o art. 65 da Lei Complementar n°
101/2000, em razão da repercussão nas finanças públicas desse
Município, já que há aumento de gasto e possível queda de
arrecadação de receitas próprias e em valores repassados pela
União e Estados.
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Art. 4°. Autoriza a convocação de voluntários e a captação de
recursos e doações na assistência aos doentes e pessoas em
vulnerabilidade social.
 
Art. 5°. Autoriza a mobilização de todos os órgãos da Gestão
Municipal nas ações de combate necessárias.
 
Art. 6º. Estão suspensas a concessão de férias e licenças-
prêmio dos servidores públicos municipais, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, integrantes das áreas de saúde, assistência
social, limpeza urbana e serviços de cemitérios.
 
Parágrafo único. Poderão ser concedidas férias e licenças em
caráter excepcional mediante conveniência administrativa.
 
Art. 7º. Ficam vedadas ao longo do período de emergência as
viagens oficiais de agentes públicos, ressalvadas aquelas
autorizadas pelo Gabinete Municipal.
 
Art. 8º. As Secretarias e Órgãos Municipais acompanharão,
orientarão e intensificarão as rotinas de asseio, higiene e
desinfecção, no âmbito de sua respectiva responsabilidade.
 
Art. 9º. O Município concederá auxílios sociais excepcionais a
pessoas em vulnerabilidade social, com controle absoluto dos
profissionais envolvidos mediante formalização e comprovação
da efetiva necessidade dos beneficiários.
 
Art. 10. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem
enviada à Assembleia Legislativa o reconhecimento do Estado
de Emergência e Calamidade Pública, para os fins do disposto
no art. 65 da Lei Complementar n° 101/2000.
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, Palácio Prefeito
“Raul Macêdo”, em 14 de abril de 2020.
 
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal 
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