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DECRETO N.º 023/2020 
DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

 
 

PRORROGA OS PRAZOS DE VALIDADE DOS 
PERMISSIONÁRIOS DE TÁXI COMUM E ESPECIAL 
AEROPORTO, VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO/AL, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município.  
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  
 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia 
que significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma 
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão 
interna;  
 
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal n.º 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 responsável pelo surto de 2019;  
 
CONSIDERANDO o fechamento de 95% (noventa e cinco) por cento do Aeroporto 
Internacional Zumbi dos Palmares, em sua totalidade, dado o impacto em todas os 
fornecedores internos e externos daquele; 
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual n.º 69.624, e Municipal nº 022/2020, de 06 e 
08 de abril de 2020, respectivamente, que dispõem sobre a prorrogação das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
COVID-19 (Coronavírus) no âmbito do Estado de Alagoas e neste Município, e dá outras 
providências; 
 
CONSIDERANDO a notória queda de circulação de pessoas e consequentemente a baixa no 
faturamento dos permissionários, e, de igual modo, a necessidade de se manter a prestação 
dos serviços públicos municipais, sem aglomerações de pessoas independentemente do 
número de aglomerados;  
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RESOLVE: 
 
Art. 1º - Prorrogar os prazos de validade dos permissionários dos taxis; comum e especial 
aeroporto, vinculados a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito deste 
Município, pelos períodos de 90 e 60 dias, constantes da tabela anexa, pelos motivos do Novo 
Coronavírus (COVID-19). 
 
Parágrafo Único – Os prazos supracitados podem vir a ser prorrogados conforme necessidade 
deste Município, haja vista os fatos e fundamentos da conjuntura social vigente. 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.  

 
Rio Largo/AL, 15 de Abril de 2020.  

 
 

_______________________________ 
GILBERTO GONÇALVES DA SILVA  

Prefeito 


