DECRETO Nº 030/2020

SOLONÓPOLE, 14 DE JUNHO 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 33.627, de 13 de junho de 2020, que prorroga o isolamento
social no estado do Ceará, renova a política de regionalização das medidas de isolamento social e
mantém, no interior do estado, as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da COVID19 e dá outras providências;

CONSIDERANDO a importância de, ao lado das ações de combate à pandemia, se pensar também,
através de um planejamento responsável, em um caminho seguro, a ser definido segundo
parâmetros da saúde, para a retomada progressiva das atividades econômicas, setor que
inegavelmente foi muito afetado pela pandemia e cuja relevância se sabe fundamental para
preservação dos empregos e da renda da população;

CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da economia à
observância por parte do comércio e da indústria de medidas sanitárias definidas pelas autoridades
da saúde como necessárias para evitar qualquer mínimo retrocesso no trabalho desenvolvido até
hoje no combate COVID-19, o qual sempre se baseou na ciência e pautado em ações responsáveis
e, sobretudo, seguras para a vida da população;

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 coronavírus;

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;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até o dia 21 de junho de 2020 a fase de transição das medidas de
liberação de atividades e demais disposições contidas no Decreto Municipal 027/2020, de 31 de maio
de 2020, bem como as medidas de isolamento social, vedações e demais disposições constantes no
Decreto Municipal n.º 007, de 17 de março de 2020, no Decreto Municipal nº 008, de 20 de março
de 2020 e suas alterações posteriores.

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 14 de junho de 2020.

José Webston Nogueira Pinheiro
Prefeito de Solonópole

