
URUOCA
OVERNO MUNICIPAL

· ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO

DECRETO Nº 003/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Prorroga o isolamento social e dispõe sobre a
prorrogação de medidas restritivas
determinadas e estabelece novas medidas de
enfrentamento ao Covid-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, Estado do Ceará, no uso

das atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil

e pela Lei Orgânica do Município de Uruoca,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 33.845, de 11 de dezembro

de 2020, que estabelece medidas preventivas direcionadas ao controle da

disseminação da Covid19, no período de final de ano;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 33.884, de 02 de janeiro de

2021, que prorroga o isolamento social no Estado do Ceará, renova a política

de regionalização das medidas de isolamento social, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 33.885, de 02 de janeiro dee 2021, que prorroga as medidas preventivas direcionadas ao controle da
disseminação da covid19, nos termos previstos do Decreto Estadual nº 33.845,
de 11 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº. 009/2020,

de 18 de março de 2020, que decreta estado de emergência no âmbito

municipal e adota novas medidas de urgência de enfrentamento em
decorrência do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 018, de 13 de abril de 2020,

que declarou o Estado de Calamidade Pública no Município de Uruoca;
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CONSIDERANDO que foi reconhecido o estado de calamidade pública

no Município de Uruoca pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por
meio do Decreto Legislativo nº. 546, de 17 de abril de 2020, conforme

determina o art. 65, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO a ocorrência de calamidade pública reconhecida no
Estado do Ceará, através do Decreto Legislativo nº. 543, de 03 de abril de

2020, por conta da pandemia da COVID-19, bem como o disposto no Decreto

9 nº. 33.510, de 16 de março de 2020, que também em razão das dificuldades

provocadas pela doença, declarou situação de emergência em saúde em todo
o território estadual;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº. 6, de 20 de março de 2020,

reconhece, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil, nos termos
da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o princípio da continuidade da prestação dos

9 serviços públicos a sociedade, previsto no art. art. 175, IV, da Constituição da
República, bem como pelo art. 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995;

CONSIDERANDO que conforme o inciso XIII, do art. 9°, da Lei

Orgânica do Município de Uruoca, compete ao Município utilizar do exercício
do seu poder de polícia nas atividades sujeitas à sua fiscalização que violarem

as normas de saúde e outras de interesse da coletividade;

CONSIDERANDO que, no atual e delicado estágio de enfrentamento
da pandemia no Município, mais vidas só poderão ser salvas se houver a
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fundamental compreensão de todos quanto à imprescindibilidade das medidas

de isolamento social, ficando a cargo do Poder Público, no uso de seu legítimo

poder de polícia, as providências necessárias para que essas medidas sejam

efetivamente observadas,

DECRETA:

Art. 1º Até as Oh (zero horas) do dia 1 O de janeiro de 2021, ficam

prorrogadas as medidas de isolamento social estabelecidas no Município de

Uruoca, devendo ainda ser obedecidas a política de regionalização das

medidas de isolamento social previstas no Decreto Estadual nº 33.884, de 02

de janeiro de 2021, bem como no Decreto Estadual nº 33.885, de 02 de janeiro

de 2021, que definem a Fase 4 do processo de abertura responsável das

atividades econômicas e comportamentais na Região Norte do Estado do

Ceará

Art. 2º as atividades econômicas e comportamentais, no Município de

Uruoca deverão se adequar às medidas especiais estabelecidas no Decreto
Estadual nº 33.845, de 11 de dezembro de 2020, as quais têm por objetivo

reforçar as ações de combate à pandemia do novo coronavírus, buscando
evitar aglomerações e fortalecer as medidas de isolamento.

§ 1 º Durante a vigência deste Decreto permanecem liberadas as

atividades econômicas e comportamentais já disciplinadas anteriormente.

§2º As atividades liberadas serão submetidas a contínuo

monitoramento da Secretária Municipal de Saúde, sem prejuízo da rigorosa
fiscalização por parte dos órgãos estaduais e municipais competentes quanto à

observância de todas as medidas sanitárias previstas para o fu__:_~ionamento.
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Art. 3º Na prorrogação do isolamento social permanecem inalteradas e

em plena vigência todas as demais medidas gerais e regras de isolamento

social neste Município devendo ainda ser respeitadas as disposições do

Decreto Estadual nº 33.884, de 02 de janeiro de 2021, e do Decreto Estadual

nº 33.885, de 02 de janeiro de 2021.

Art. 4º Até 1 O de janeiro de 2021 também permanecem obrigatórias, no

Município de Uruoca, as regras especiais de prevenção à covid-19,

disciplinadas no Decreto Estadual nº 33.885, de 02 de janeiro de 2021, que

prorroga as medidas preventivas direcionadas ao controle da disseminação da

covid-19, nos termos previstos do Decreto Estadual nº 33.845, de 11 de

dezembro de 2020.

Art. 5º O desempenho de quaisquer atividades já liberadas deverá

guardar absoluta conformidade com as medidas sanitárias previstas nos
correspondentes protocolos gerais e setoriais, devidamente homologados pela

Secretária Municipal da Saúde.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

4lt revogadas as disposições em contrário.

Uruoca, Ceará, em 08 de janeiro de 2021. Edifício Chico Eudes, 63

Anos de Emancipação Política.

00-"-l ~M,U)\ fO(,JQ.., ~~
JAN KENNEDY PAIVA ÂQUINO

PREFEITO MUNICIPAL
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