DECRETO Nº 031/2020

SOLONÓPOLE, 21 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 33.631, de 20 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 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 28 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.

§ 1° - Fica mantido o dever especial de proteção em relação a pessoas do grupo de risco da COVID19, na forma do art. 3°, do Decreto Municipal n° 027, de 31 de maio de 2020;

§ 2° - Ficam dispensadas do uso de máscaras as crianças menores de 02 (dois) anos e aqueles que,
por alguma deficiência ou enfermidade comprovada em atestado médico, não possam ou tenham
dificuldade de utilizá-las.

§ 3º - Ficam autorizadas a voltar ao trabalho as pessoas em atividades liberadas acima de 60
(sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham comprovação de imunidade ou
de adoecimento há mais de 30 (trinta) dias.

§ 4° - Em relação às pessoas de idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, o dever especial de
proteção a que se refere o § 1°, deste artigo, só se aplica àquelas que sejam portadoras de
cardiopatia grave, diabetes insulino dependente, de insuficiência renal crônica, asma grave, doença
pulmonar obstrutiva crônica, obesidade mórbida, doenças neoplasias malignas, imunodeprimidas e
em uso de medicações imunodepressores ou outras enfermidades que justifiquem, segundo
avaliação e atestado médico, o isolamento mais restritivo.

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 21 de junho de 2020.

José Webston Nogueira Pinheiro
Prefeito de Solonópole

