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DECRETO Nº 107/2020 DE 06 DE MAIO DE 2020. 

 
 

ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 105/2020 PARA 

FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19 

E ESTABELECE NOVAS MEDIDAS, NO MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, Estado do Pará, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, incisos IV e VII, da Lei Orgânica do 

Município e, 

 
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 e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO as disposições dos Decretos nº 087/2020 e 090/2020, que 

declararam emergência no âmbito do Município de São Miguel do Guamá-PA, estabelecendo 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de refrear a disseminação da 

COVID-19, evitando danos e agravos à saúde pública e mantendo a regular prestação dos 

serviços públicos essenciais no período da pandemia declarada pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, 

CONSIDERANDO a notória e crescente escala nacional, estadual e municipal dos 

índices de infecção pela COVID-19, 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, 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, 

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 necessidade de tomada de medidas urgentes e mais severas 
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para conter a circulação e aglomeração de pessoas, 

 
 

DECRETA: 

Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº 105/2020, de 30 de abril de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 
“Art 1º - O art. 3º do Decreto nº 090/2020, de 24 de março de 2020, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

Art. 3º - Fica determinado a reabertura ao público, de todos os estabelecimentos 

comerciais em geral, durante o horário de 15:00 hs às 22:00 hs, excetuados os serviços 

essenciais, permanecendo o funcionamento na sua normalidade, sendo os seguintes : 

a) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

b) transporte de passageiros por táxi ou mototaxi, sendo que a restrição temporária e 

excepcional de locomoção interestadual e intermunicipal deve ser embasada em 

fundamentação técnica da Anvisa; 

c) telecomunicações e internet; 

d) geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 

e) iluminação pública; 

f) produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 

meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

g) serviços funerários; 

h) serviços postais, restringindo-se apenas ao serviço de entrega de encomendas; 

i) transporte e entrega de cargas em geral, deixando a cargo do dono do 

estabelecimento destinatário o descarregamento; 

j) transporte de numerário; 

k) Postos de combustíveis; 

l) Serviço veterinário; 

m) Comércio de Auto Peças. 

 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento dos estabelecimentos comerciais não 

essenciais, do horário estipulado ou das normas de prevenção e enfretamento ao  COVID-19, já 

estabelecidas, implicará no fechamento imediato idependente do seguimento. 

 

Art. 2º - Permanecem inalteradas e em plena vigência as demais disposições do Decreto nº 

105/2020, de 30 de abril de 2020. 
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Art. 3º – Dê-se ciência, registre-se, publique-se, cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 06 de maio de 2020. 
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Prefeito Municipal 
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