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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 005/2021

Estabelece medidas de prevenção e de
enfretamento à situação de emergência
ocasionada pela pandemia de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19), suspende a
realização de shows, eventos públicos e
privados, festas em comemoração ao carnaval e
revoga pontos facultativos do Decreto nº.
001/2021 e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, no 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 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 que o Decreto nº 30.369, de 1º de fevereiro
de 2021 do Estado do Rio Grande do Norte suspendeu a
realização de festas ou eventos comemorativos de pré-carnaval
e carnaval no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte,
revoga os incisos III, IV e V do Decreto Estadual n° 30.338, de
30 de dezembro de 2020, que estabelecem os pontos
facultativos na Administração Pública Direta e Indireta nos
dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO que o cenário demanda a conjugação de
esforços do Poder Público e dos particulares para o emprego de
medidas de prevenção, controle e contenção da propagação da
COVID-19.
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas, no âmbito do Município de Guamaré,
quaisquer festas, shows ou eventos, inclusive em comemoração
ao carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares,
promovidos por entes públicos ou iniciativa privada.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, adotar-se-ão as seguintes medidas:
I – vedação ao financiamento ou apoio de eventos
comemorativos de carnaval, incluindo prévias carnavalescas e
similares durante o período em que vigorar as restrições
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impostas por este Decreto à Administração Pública Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal;
II – Fica determinado a intensificação da fiscalização
municipal no cumprimento das medidas sanitárias pela
população, coibindo aglomerações no que de respeito ao uso de
máscara, distanciamento social e demais medidas previstas nos
protocolos de segurança e decretos anteriores que visam a
prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19);
Art. 2º. A desobediência aos comados previstos neste Decreto,
caracterizará infração administrativa e sujeira o infrator à
aplicação de penalidades, sem prejuízo de demais sanções
civis, administrativas e criminais previstas para os crimes
elencados nos artigos 286 (infração sanitária preventiva) e 330
(crime de desobediência) do Código Penal (Decreto-Lei nº.
2.848/1940).
Art. 3º. Os estabelecimentos comerciais privados, que
insistirem em desobedecer às determinações sanitárias
impostas nesse Decreto, poderão ser penalizados com a medida
administrativa de suspensão do alvará de funcionamento.
Art. 4º Permanecem vigentes as medidas de segurança
sanitárias quanto as atividades econômicas disciplinadas no
Decreto nº. 002/2021 e anteriores, destinadas ao enfrentamento
da pandemia pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito local.
Art. 5º. Continuam suspensas as atividades administrativas que
envolvam usuário e/ou servidores inseridos no grupo risco para
contágio pelo coronavírus, que:
I - forem portadores de doenças respiratórias crônicas,
devidamente comprovadas por atestado médico;
II - estiverem gestantes;
III - tiverem filho menor de 1 (um) ano;
IV - forem maiores de 60 (sessenta) anos
Art. 6º Ficam revogados os pontos facultativos dos dias 15, 16
e 17 de fevereiro de 2021 definidos no Decreto nº. 001/2021,
estabelecendo-se expediente exclusivamente interno nos
Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Município de Guamaré/RN.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guamaré/RN, em 04 de
fevereiro de 2021.
EUDES MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Município de Guamaré
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