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

GABINETE DO PREFEITO
ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2020, PARA PRORROGAR A

CONCESSÃO DE OUTORGAS DE TÁXI EM VIRTUDE DO
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO

DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
Decreto nº 082/2020

 
Altera o Decreto Municipal nº 78/2020, para
prorrogar a concessão de outorgas de táxi em
virtude do enfrentamento do novo coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Município de São
Miguel do Gostoso e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE São Miguel do Gostoso/RN,
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 85, inc.
I, alínea “g”, da Lei Orgânica Municipale na Leinº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020.
 
CONSIDERANDO a pandemia de novo coronavírus (Covid-
19), decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a
necessidade de se tomar medidas temporárias e emergenciais
de prevenção de contágio, conforme orientações do Ministério
da Saúde e da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio
Grande do Norte (SESAP), a que dispõe a Lei Federal nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
 
CONSIDERANDO a absoluta necessidade de promover ações
rápidas e eficientes de enfrentamento à Situação de Emergência
em Saúde Pública provocada pelo novo Coronavírus (COVID-
19), por meio da 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 municipal;
 
Considerando a calamidade pública declarada pelo Decreto
Estadual nº 29.534, e reconhecida pela Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Norte, em sessão ocorrida em 20 de março
de 2020;
 
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 e que medidas de isolamento social têm mostrado
alta eficácia e vêm sendo adotadas em outros Estados e Países
para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19);
 
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, especialmente por meio
dos DECRETOS ESTADUAIS Nº 29.512, DE 13 DE MARÇO
DE 2020, 29.513, DE 13 DE MARÇO DE 2020, 29.556, DE
24 DE MARÇO DE 2020 e 29.583, de 1º de abril de 2020;
 
Considerandoa necessidade de proteçãoà direitos formalmente
prejudicados em virtude das medidas de isolamento adotadas
no mundo, no Basil, no Estado do Rio Grande do Norte e no
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Município de São Miguel do Gostoso para o enfrentamento ao
novo coronavírus (COVID-19).
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º O Decreto Municipal nº 78/2020, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
 
“Art. 20-A. As outorgas de serviço de táxi que vencerem no
período de março a abril de 2020, ficam prorrogados
automaticamente até 30 de dezembro de 2020, como medida de
diminuição do fluxo de atendimento do órgão, bem como da
necessidade de vistorias externas, devendo ser mantidas todas
as condições de prestação já exigidas.
§1º As taxas de renovação de outorga poderão ser recolhidas
em até 10 (dez) parcelas iguais, à iniciar no dia 10 (dez) do mês
subsequente ao término da situação de emergência, nos termos
da Lei Federal nº 13.979, de 2020.
§2º O Município emitirá novos alvarás automaticamente,
independente de requisição prévia, considerando a sua retirada
junto a Prefeitura como requerimento tácito deferido e aceito
pelo outorgado.”
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à 20 de março de 2020.
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 
São Miguel do Gostoso/RN, 14 de abril de 2020.
 
JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso
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