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PRORROGA AS MEDIDAS RESTRITIVAS 
PREVISTAS NOS DECRETOS MUNICIPAIS n.0
07/2020, 09/2020, e suas alterações 
posteriores. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/CE, no uso de suas atribuições legais etc., 

CONSIDERANDO a ascensão espiral do COVID-19; 

CONSIDERANDO a transmissão comunitária do COVID-19 anunciada pela Secretaria de 
Saúde do Estado do Ceará; 

CONSIDERANDO as diretrizes adotadas pelo Governo do Estado do Ceará e em especial os 
Decretos n.0 33.519/2020, 33.510/2020, 33.521/2020, 33,536/2020, 33.537/2020 e 
33.544/2020; 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais n,c) 007/2020, 009/2020 e suas alterações 
posteriores; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade em saúde pública reconhecido pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará no âmbito do Município de Tururu; 

CONSIDERANDO o aumento de casos suspeito e a notificação do primeiro caso positivo em 
Tururu, 

DECRETA: 

Art. 10 Como continuidade das medidas necessárias ao enfrentamento da disseminação do 
novo coronavírus no âmbito do Município de Tururu, o período das restrições previstas nos 
Decretos Municipais n.o 007/2020, 009/2020, e suas alterações posteriores, fica prorrogado 
até o dia 05 de maio do corrente ano. 

Art. 2° O ponto facultativo para o serviço público municipal, previsto no Decreto n.° 
009/2020, fica estendido para o período entre os dias 22 de abril a 05 de maio do corrente 
ano, com a manutenção das ressalvas previstas no mesmo instrumento e respeitadas as 
datas consideradas como feriados e dias não úteis. 

Art. 3° Permanecem inalteradas as demais medidas restritivas previstas nos Decretos 
Municipais n.o 007/2020, 009/2020 e suas alterações posteriores. 

Art. 40 Permanecem igualmente inalterados os Decretos Municipais n.o 12/2020, que 
declara emergência em saúde, e 14/2020, que reconhece estado de calamidade pública, 
ambos no âmbito do Município de Tururu. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu/CE, 20 de abril de 2020. 

Maria de Fátimás"Galdi o AlÈuquerCitre-
Prefeita Municipal 


