ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 19/2020, de 01 DE JUNHO DE 2020
EMENTA:

PRORROGA,

EM

ÂMBITO

MUNICIPAL, AS MEDIDAS NECESSÁRIAS
AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA
COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO a ocorrência de calamidade pública reconhecida no Estado do Ceará, através
do Decreto Legislativo nº 544, de 03 de abril de 2020, por conta da pandemia da COVID-19, bem
como o disposto no Decreto Municipal nº 07/2020, que, também em razão das dificuldades
provocadas pela doença, declarou situação de emergência em saúde em todo o território municipal;
CONSIDERANDO que, por meio do Decreto Estadual n° 33.519, de 19 de março de 2020, foram
estabelecidas, em todo o território do Estado do Ceará, diversas medidas de isolamento social que,
pautadas na ciência e em recomendações das autoridades da saúde, são indispensáveis para o
efetivo e seguro enfrentamento da COVID-19, tendo em vista o impacto que causam na
desaceleração da pandemia no Estado, evitando-se o colapso da capacidade de atendimento das
unidades estaduais de saúde, com mais vidas consequentemente podendo ser salvas;
CONSIDERANDO o crescimento que se tem observado tanto do contágio quanto do número de
óbitos decorrentes COVID-19, em todo o Estado;
CONSIDERANDO, que ao Município compete a organização, direção e gestão das ações e
serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em seu âmbito territorial, e à
direção municipal deste órgão que compete controlar e fiscalizar os procedimentos pertinentes dos
serviços de saúde;
CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer um plano de resposta efetivo para esta condição
de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito Nacional, Estadual e Municipal;
CONSIDERANDO, a obrigatoriedade do Município na prestação de serviços de atendimento à
saúde da população, sendo esta prioridade nas Políticas Públicas desta municipalidade;
CONSIDERANDO que, no atual e delicado estágio de enfrentamento da pandemia no âmbito do
Município de Araripe, mais vidas só poderão ser salvas se houver a fundamental compreensão de
todos quanto à imprescindibilidade das medidas de isolamento social rígida, ficando a cargo do
Poder Público, no uso de seu legítimo poder de polícia, as providências necessárias para que essas
medidas sejam efetivamente observadas;
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DECRETA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas as medidas contidas no Decreto Municipal nº 07/2020, e demais
alterações, pelo período correspondente ao tempo de vigência do Decreto Estadual n° 33.519, de 19
de março de 2020 e alterações posteriores.
Art. 2º. Ficam prorrogadas as determinações contidas no Decreto nº 16/2020, em consonância com
o Decreto Estadual nº 33.608, de 30 de maio de 2020, com a permanência da suspensão de algumas
atividades e liberação gradual de outras, conforme abaixo exposto.
“Decreto Estadual nº 33.608/2020:
(...)
Art.

3°.

Permanecerão,

até

determinação

em

contrário, suspensos em todo o território no Estado:
I - eventos de qualquer natureza, público ou privado,
com aglomeração de pessoas;
II - atividades coletivas em espaços e equipamentos
públicos e privados, tais como shows, festas,
congressos, reuniões, torneios, jogos, apresentações
teatrais, sessões de cinema, comemorações;
III - reuniões, para quaisquer fins, realizadas em
âmbito

público

ou

privado

que

ensejem

aglomerações;
IV - aulas presenciais em estabelecimentos de ensino,
públicos e privados;
V - feiras de qualquer natureza.
(…)
DA

LIBERAÇÃO

RESPONSÁVEL

DE

ATIVIDADES
Art. 10. A partir de 1° de junho de 2020, serão
liberadas, na forma e condições do Anexo II, deste
Decreto, as seguintes atividades:
I - indústria química e correlatos; indústria de artigos
de couro e calçados; indústrias metalmecânica e
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afins; saneamento e reciclagem; energia; indústrias
têxteis

e

roupas;

indústria

de

comunicação,

publicidade e editoração; indústria e serviços de
apoio; indústria de artigos do lar; indústria de
agropecuária; indústria de móveis e madeira;
indústria da tecnologia da informação; logística e
transporte; indústria automotiva;
II - cadeia da construção civil e da saúde;
III - esporte relacionado aos treinos de atletas dos
clubes

de

futebol

participantes

da

final

do

Campeonato Cearense.”
Art. 3º. A liberação de atividades, na forma deste Decreto, deverá ser acompanhada da observância
pelos estabelecimentos autorizados a funcionar de Protocolo Geral de medidas sanitárias para
impedir a propagação da COVID-19, assegurando a saúde de clientes e trabalhadores.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Paço da Prefeitura Municipal de Araripe/CE, em 01 de Junho de 2020.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe

