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DECRETO Nº 144/2020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS PARA 

REABERTURA ECONÔMICA 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 VI Lei Orgânica do 

Município e, 

CONSIDERANDO a notória diminuição na 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 visando a reabertura 

econômica ordenada dos serviços não essenciais dentro deste Município, objetivando o 

rertorno de todas as atividades econômicas para a população guamaense, 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica permitido a realização de eventos musicais ou não, a serem realizadas em locais 

abertos ou fechados, de atividades de Bares, Restaurantes e congêneres dentro dos limites 

sonoros previstos na legislação ambiental, com 75% da capacidade do local. 

§ 1º. Os estabelecimentos do caput deverão manter como prioridade o serviço de delivery, no 

entanto, para consumo em seus estabelecimentos deverão ser obedecidas as seguintes 

determinações: 

a) Disposição de mesas e cadeiras nos salões de alimentação: Alterar para 75% (setenta 

e cinco por cento) a disposição de mesas e cadeiras, quando necessário para garantir o 
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distanciamento social; 

b) Ar condicionado: Recomenda-se manter desligado. Caso seja a única opção de 

ventilação, deve se manter os filtros e dutos higienizados adequadamente; 

c) Realizar a aferição de tempentatura em todas as pessoas que adentrarem aos 

estabelecimentos; 

d) Disponibilização de álcool 70%: Disponibilizar álcool 70% em todos os ambientes para 

uso de empregados e clientes; 

e) Banheiros: Os sanitários devem estar limpos e sempre conter água, sabão e papel toalha 

descartável para cuidados de higiene de mãos; 

f) Evitar de todo modo aglomerações nos estabelecimentos; 

§ 2º. Todos os estabelecimentos de Bares, Restaurantes e congêneres tratados neste decreto 

ficam responsáveis pela emissão das licenças necessárias para realização dos eventos 

tratados no caput. 

Art. 3º Permanecem inalteradas e em plena vigência as demais disposições dos Decretos nº 

087/2020, de 18 de março de 2020 e 090/2020, de 24 de março de 2020. 

Art. 4º – Dê-se ciência, registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 20 de outubro de 2020. 

 

 

 

ANTONIO LEOCÁDIO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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