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DECRETO 024/2020 

DE 11 DE AGOSTO DE 2020 

                                                  

DECRETO 024/2020    

                                      

“Dispõe sobre a prorrogação das diretrizes, dos termos e das 

condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 023/2020, 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 COVID-

19, 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.” 

 

   

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias, na sua 

integralidade, todos os termos e as condições estabelecidas no 

Decreto n° 023/2020; 

 

Art. 2º - As medidas elencadas neste Decreto são complementares 

às normas já editadas anteriormente e permanecerão em vigor no 

período compreendido entre os dias 11 de agosto a 21 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 11 de agosto de 2020, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

                   Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do 

Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 11 de agosto de 2020. 

 

__________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

PODER EXECUTIVO 

DECRETO - GP 
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_____________________________________________________ 

 

Portaria nº 059/2019- GP                                         João Câmara, 

05 de agosto de 2020. 

 

 

O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 

no Art. 70, inciso II, da Lei Orgânica do Município, 

 

  RESOLVE: 

 

 

    Art. 1° - Ceder a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 

do Norte, a servidora FRANCISCA FABIANA VARELA DA 

SILVA, matrícula nº 0006300/1, CPF.: 046.641.014-06, com ônus 

para este órgão cedente, pelo período de 01 (um) ano e conforme 

Termo de Convênio nº 05/2019.  

   Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal 

de João Câmara-RN, em 05 de agosto de 2020. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

 

    Lei Municipal nº 700/2020-GP                          

 

Institui e assegura a política de saúde domiciliar que garante a 

aplicação de vacinas em pessoas com deficiência motora 

incapacitante no ambiente domiciliar ou em asilos, fundações ou 

entidade de agrupamento de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que 

a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal instituir 

programa que garanta a aplicação de vacinas em pessoas com 

deficiência motora incapacitante no ambiente domiciliar ou em 

asilos, fundações ou entidade de agrupamento de pessoas com 

mobilidade reduzida. 

 

Parágrafo Único. O programa de vacinação domiciliar atenderá, 

comprovadamente, pessoas com residência fixa neste município. 

 

Art. 2º. O programa é assegurado aos usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

Art. 3º.  É garantida aos pacientes a vacina contra influenza, 

pneumocócica 23-valente, difteria e tétano, febre amarela e 

hepatites (A, B, A+B). 

 

Art. 4º. Ao tempo que o SUS e a ANVISA disponibilizarem a 

vacina contra o vírus da Covid-19/Coronavírus será garantido 

também aos beneficiários desta lei. 

 

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

 

Art. 6º. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 

toda a responsabilidade de implementar e coordenar a execução do 

programa, assim como a capacitação dos servidores responsáveis. 

 

            Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito 

Municipal de João Câmara-RN, 31 de julho de 2020.  

  

  _____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

 

    Lei Municipal nº 701/2020-GP                          

 

DETERMINA A DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE KITS 

DE MEDICAMENTOS COM OS REMÉDIOS 

HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E 

AZITROMOCINA NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA SUS/JOÃO 

CÂMARA DURANTE O PERÍODO DE APLICAÇÃO DAS 

MEDIDAS REFERENTES À CONTENÇÃO DO VÍRUS 

COVID-19. 

 

Art. 1º. Fica o Município de João Câmara/RN, obrigado a 

disponibilizar gratuitamente 1 (um) kit de medicamentos aos 

pacientes infectados pela COVID-19 e que possuam receita médica 

com a indicação de tratamento com tais fármacos: 

HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA e 

AZITROMOCINA. 

I - O uso das medicações está condicionado à avaliação médica, a 

partir do momento da identificação de sintomas ou sinais leves da 

doença, com realização de anamnese, exame físico e exames 

complementares, em Unidade de Saúde. 

II - O médico é responsável pelo tratamento do paciente e, caso 

prescreva os referidos medicamentos, deverá aplicar o Termo de 

Ciência e Consentimento caso prescreva o uso da Cloroquina. 

Parágrafo Único- O kit de medicamentos constantes no art. 1º 

serão distribuídos de acordo: 

a) com a receita médica utilizando o protocolo regulamentado pelo 

Ministério da Saúde; 

b) adultos (maiores de 18 anos), sendo pessoal e intransferível; 

c) o kit deverá ser entregue em um sistema organizado por etapas, 

de forma que evite aglomerações à população; 

d) o receituário médico deve ser de controle especial em nome do 

paciente; 

e) para retirar o medicamento o paciente deverá apresentar receita 

médica legível em nome do paciente e documento oficial com foto. 

 

Art. 2°. O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará multa 

a ser definida, em caso de reincidência, a multa será duplicada. 

Art. 3º. Esta lei terá o prazo de vigência em consonância com o 

período de aplicação das medidas e restrições de deslocamento 

decorrentes do vírus do COVID-19 estabelecidas pela Prefeitura de 

João Câmara/RN. 

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

            Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito 

Municipal de João Câmara-RN, 27 de julho de 2020.  

  

 _____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

 

 

 



3 

 

DIÁRIO OFICIAL – Ed.  nº 1005 – de 11.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL 

Ed. Nº 1005- de 11.08.2020 

 

Adm. do Sr. Manoel dos Santos Bernardo 

Praça Baixa Verde 169 – Centro – João Câmara/RN 

 

EXPEDIENTE 

Publicação: Assessoria de Comunicação 

 

Leandro Paulino de Araujo 

 
Sec. Executivo do Diário Oficial do Município – D.O.M 


