
DECRETO N0 015, DE 17 DE ABRIL DE 2020 
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EMENTA: Estende as medidas restritivas 
estabelecidos nos Decretos Municipais 
07/2020, 09/2020 e suas alterações 
Posteriores. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/Cr, MARIA DE FÁTIMA GALD/NO 
ALBUQUERQUE, no uso de Su3S atribuiçõeS legais etc., 

CONSIDERANDO a dassificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do novo coronavirus, doença causada pelo Sars-
Cov-2/COVID-19, 

CONSIDERANDO a declaração de EmerOncia em Saúde Publica de Importáncla 
Nacional (ESP1N) em decorréncia da infecção humana pelo novo coronaviruS (5ars-
Cov-2./C0VI0-19), nos termos da Portaria no 1E1B/2020, do Ministério da Saúde, 
editada com base no Decreto Federal n.o 7.616/2011; 

CONSIDERANDO a frequente aglorneraçAo de pessoas na casa totérica e nos 
postos de atendimentos bancados instalados no comercio de Tururu, não obstante 
as reiteradas ordens de isolamento social; 

CONSIDERANDO Que inúmeras pessoas residentes em outras cidades vêm se 
deslocando para Tururu com a finalidade de utilizar a rede bancária e a lotérica, 
causando evidente aglomeração, 

CONSIDERANDO que o Municipio de Tururu vem adotando uma série de medidas 
enérgicas e necessarias tanto para prevenir e conter o avanço da doença, 
canse ante Decretos Municipais n.o 007/2020, 009/2020, 010/2020, 011/2020, 
012/2020, 013/2020 e 04/2020. 

DECRETA: 

Art. 1° - rica proibido, aos sábados, a partir do dia 25/04/2020, o funcionamento 
de Casas Lotéricas, Postos de Atendimentos Bancários e Correspondentes Bancários 
instados no Municipio de Tururu, inclusive aqueles que funcionam no interlOr de 
cornercios é congêneres. 

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput não se estende ao 
autoatendimento do Banco do Brasil SIA e do BRADESCO 5/A, nos seus postos 

Art. 2° - O atendimento nas Casas Lotencas, nos Postos de Atendimentos 
Bancarios e nos Correspondentes pancárros instados no municipio de Tururu, 
inclusive aqueles que funcionam no interior de comércios e congêneres, a partir de 
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Art. 3* - As metidas impostas por este Decreto vigerão por tempo indeterminado. 
Podendo evehturdmerVe çer estendidas para o fechamento total dos citados 
serviços, caso persistam as agiomerações. 

Art. 45 - O Poder Executivo mdicara fiscais para averiguar o cumprimento das 
med'as ora Impostas 

Art. Se - O descumprimento deste Decreto podera imp'icar na autuação do infrator 
e no fechamento do estabelecimento, rios termos da legislação municipal vigente, 
inrtur.ive com a possibilidade de rassaçAd do Alvara de funoonarnento. além das 
demais sançbes administrativas e criminais cabíveis a especie. 

Art. 6e - Este Derreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o §20, do art. 40, do Decreto Municipal n 
09/2020. no trecho que trata do funcionarnerto das Ictéricas. 

lietpstre-se. Publique-se Cumpra-se. 

Paço da Prefeltura Municipal de Tururu/CE, 17 de abril de 2020. 
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