
 
 

 

DECRETO Nº 037/2020 

 

 

Dispõe sobre a prorrogação de medidas e estabelece 

a Fase 2 do cronograma de retomada das atividades 

econômicas no âmbito do município de Guamaré e 

dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso 

de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica, resolve: 

 

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a Dignidade da Pessoa Humana e os Valores Sociais do 

Trabalho e da Livre Iniciativa constituem fundamentos da República Federativa do Brasil, 

consoante o disposto nos incisos III e IV do art. 1º da Constituição Federal de 1988;  

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do Art. 30 da Constituição Federal, que prevê 

que é de competência dos municípios “legislar sobre assuntos de interesse local”; 

 

CONSIDERANDO decisão liminar proferida pelo Eminente Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Alexandre de Moraes na data de 08/04/2020 motivado pela Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 672 que reconhece e assegura “o exercício da 

competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos 

municipais […] para adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante 

pandemia; 

 

CONSIDERANDO a taxa de ocupação dos leitos de hospital, públicos e privados, 

incluindo UTI’s reportado em boletins epidemiológicos pelo Governo do Estado; e 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º prorroga as medidas sanitárias disciplinadas no Decreto nº. 035/2020 e 

estabelece a Fase 2 do cronograma de enfrentamento a pandemia pelo coronavírus (COVID-19), 

decorrente da minoração da Taxa de Transmissibilidade e Ocupação dos Leitos Clínicos e de UTI 

no âmbito do Município de Guamaré, perdurando até o dia 18 de agosto de 2020. 

 



 
 

 

Art. 2° Fica permitido o pleno funcionamento das atividades comerciais formais e 

informais e retomada dos horários de habitual atendimento ao público, desde que observadas 

integralmente às medidas sanitárias para impedir a propagação do coronavírus (COVID-19) em 

salvaguarda a saúde de clientes e trabalhadores. 

 

Art. 3º. Bares deverão seguir os mesmos protocolos aplicados aos restaurantes e 

lanchonetes, estando vedada a realização de shows, festas, músicas ao vivo e afins, sob pena de 

impedimento ao funcionamento e aplicação das sanções pertinentes. 

 

Art. 4º. Fica vedado o desempenho de atividades físicas e recreativas em grupo, 

inclusive com uso de equipamentos sonoros, com vista a evitar aglomeração. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser aplicado 

naquilo que for compatível com as atuais medidas excepcionais,. 

 

Gabinete do Prefeitos dos Municípios de Guamaré/RN, em 04 de agosto de 2020. 

 

 

 

Francisco Adriano Holanda Diógenes 

Prefeito Município de Guamaré 

 


