DECRETO Nº 023/2020

SOLONÓPOLE, 05 DE MAIO DE 2020.

“ PRORROGA, NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE,

AS
MEDIDAS
NECESSÁRIAS
AO
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 33.575 de 05 de maio de 2020, que prorroga, em âmbito
estadual, as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Decreto Legislativo nº 543,
de 03 de abril de 2020, reconheceu estado de calamidade pública no Estado do Ceará, por conta da
pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 015, de 05 de abril de 2020, que decretou
situação de calamidade pública no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para
enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavíru s;

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará reconheceu a situação de
calamidade pública no município de Solonópole, através do Decreto Legislativo nº 545, de 08 de abril
de 2020;

CONSIDERANDO que os dados em todo o mundo relativos ao avanço da doença só comprovam
que o isolamento social constitui alternativa mais adequada a ser adotada pelos governantes como
política responsável de enfrentamento da COVID-19, dado seu impacto direto e significativo na curva
de crescimento da pandemia, permitindo que mais vidas sejam salvas;

CONSIDERANDO o estágio atual da pandemia em todo o Estado do Ceará, onde se observa o
acentuado crescimento do número de pacientes infectados a precisar de cuidados médicos
especializados, fazendo com que as unidades hospitalares estaduais já hoje estejam trabalhando no
limite da capacidade de atendimento;

CONSIDERANDO a necessidade atual de dar continuidade à política de isolamento social até então
praticada e que vem se mostrando eficaz no enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO o crescimento que se tem observado de contágios de COVID-19 no Município de
Solonópole, com registro de um caso de óbito;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até o dia 20 de maio de 2020 as vedações e demais disposições do
Decreto Municipal nº 008, de 20 de março de 2020, e suas alterações posteriores, mantendo plena
eficácia do Decreto Municipal nº 022, de 27 de abril de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, aos 05 de maio de 2020.

José Webston Nogueira Pinheiro
Prefeito de Solonópole

