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ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N.° 
009/2020. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/CE, MARIA DE FÁTIMA GALDINO 
ALBUQUERQUE, 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.o 33.519/2020 e 33.510/2020; 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais n.o 007/2020 e 009/2020; 

CONSIDERANDO as recentes alterações do Decreto Estadual n.° 33.519/20 pelo 
Decreto Estadual n.° 33.521/2020; 

DECRETA: 

Art. 1° Não se submetem à vedação prevista no art. 4°, caput, do Decreto Municipal n.° 
009/2020, caso existente, o funcionamento de: 

I - serviços de drive thru prestados por lanchonetes e estabelecimentos congêneres; 

II - lojas de conveniências de postos de combustíveis, vedado o atendimento de clientes 
para lanches ou refeição no local; 

III - lojas de departamento em que ofertados produtos alimentícios; 

IV - correios. 

§ 1° No prazo de que trata o caput, do art. 40, do Decreto Municipal 009/2020, ficam 
também temporariamente suspensas as obras públicas e privadas no território municipal, 
ressalvadas as obras públicas de reforma ou manutenção de serviços considerados 
emergenciais. 

§ 2° Quanto às obras públicas cujo andamento venha a ser mantido na forma do § 1°, deste 
artigo, as autoridades competentes deverão adotar providências para evitar a aglomeração 
de pessoas no local, a exemplo da redução da quantidade de trabalhadores em uma mesma 
frente de serviço, nas atividades de alimentação e em outros tipos de reunião nos canteiros 
de obra. 

§ 3° O disposto no § 2°, deste artigo, não se aplica a obras emergenciais na saúde. 

Art. 2° O §10, do art. 4°, do Decreto Municipal n.° 009/2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
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"§ 10 No período a que se refere o caput, deste artigo, os postos de combustíveis em 
território municipal funcionarão apenas de segunda a sábado, das 7h às 19h, 
facultado o funcionamento aos domingos, dentro do mesmo horário." 

Art. 3° Fica revogado o §70, do art. 40, do Decreto Municipal n.o 009/2020. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu/CE, 23 de março de 2020. 

• 
ckj—*;-. 1.42kru, 

Maria de Fátima Galdin Alb 
Prefeita Municipal 

• 

ergue 

( 
"¡cardo CatíOPe1 a Junior 

criete d0Onete 
CW94257:5120 

Publicado por afixação no flanelógrafo 

do paço da Prefeitura Municipal de 

TURURU-CE, na forma do Art. 86, do 

Cap. V da lei Orgânica Municipal e da 

decisão firmada pelo ST 3- Recurso 

Especial no 105232 
(1996/0053484-5). 


