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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO 107

 
DECRETO Nº 107/2020

 
PRORROGA AS DISPOSIÇÕES DOS
DECRETOS N° 075/2020, N° 093/2020, N°
100/2020, N° 103/2020, SALVO AQUELAS
QUE CONFLITAREM COM O PRESENTE
DECRETO MUNICIPAL.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE São Miguel do Gostoso/RN,
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 85,
inc. I, alínea “g”, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Federal
nº 13.979, de06 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO a decretação de estado de calamidade
pública em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do
Decreto Estadual n° 29.534/2020 e Decreto Municipal n°
078/2020.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3°, II, da Lei Federal
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, sobre a competência das
autoridades para determinar as medidas de quarentena e de
isolamento.
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem
como, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196,
da Constituição Federal.
CONSIDERANDOas recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do País e
do Estado, no sentindo de buscar diminuir aglomeração e o
fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o isolamento
social, para mitigar os efeitos de disseminação do novo
coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputados
da Mensagem Presidencial n° 093/2020, que reconheceu o
estado de calamidade pública no Brasil.
CONSIDERANDO que a ocupação de leitos de UTI –
Unidade de Tratamento Intensivo está em 25/08/2020 (terça-
feira), abaixo de 40% (quarenta por cento), sendo que a meta
estabelecida pelo Governo Estadual é de 80% (oitenta por
cento) para uma retomada minimamente segura das atividades
econômicas.
DECRETA
 
Art. 1º As medidas previstas nesse Decreto serão válidas até 05
de outubro de 2020, podendo ser prorrogadas, revogadas ou
complementadas a qualquer tempo.
Art. 2° Ficam mantidas as disposições que estiverem em vigor
dos Decretos Municipais n° 075/2020, n° 093/2020, n°
100/2020 e n° 103/2020, salvo aquelas que conflitarem com o
presente Decreto Municipal.
Art. 3° Os estabelecimentos descritos no Decreto Municipal n°
100/2020 poderão ativar 80% (oitenta por cento) da sua
capacidade total, bem como, fica permitido o consumo de
bebidas alcoólicas.
Art. 4° Fica permitido apresentação musical com 01 (um)
músico e 01 (um) tocadore ou apresentação com telão, em
ambas as situações até às 00:00 h (meia-noite), respeitando as
regras de vigilância sanitária e as recomendações dos Órgãos
de Saúde.
Art. 5° Fica liberado os passeis de veículos 4x4, quadriciclos e
similares, mediante observância das normas de trânsito e
ambientais.
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Art. 6° Fica reiterado para a população o dever geral de fazer
uso dos métodos de prevenção, como utilização de máscaras,
luvas, álcool 70°, entre outros.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos a 31/08/2020.
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 
São Miguel do Gostoso/RN, 02 de setembrode 2020.
 
JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito de São Miguel do Gostoso/RN 
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