MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N.º 25/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE
POTENGI

–

ESTADO

DO

CEARÁ,

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POTENGI, Estado do Ceará, usando de suas
atribuições legais, considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo nº 545, de 8 de abril de 2020,
que reconhece no Município de Potengi – Ceará estado de calamidade pública
decorrente da COVID-19.

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 196 da Constituição da República
Federativa do Brasil: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

CONSIDERANDO a situação excepcional que estamos enfrentando, a qual exige das
autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da
disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas
mais vulneráveis à contaminação;

CONSIDERANDO o constante aumento, no Estado do Ceará, do número de casos de
pessoas infectadas pelo novo CORONAVÍRUS;
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CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma importância a
diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território municipal;

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão
constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com
seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações
necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

CONSIDERANDO a recomendação expedida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) para enfretamento da pandemia do novo CORONAVÍRUS, prevendo uma
série de medidas já adotadas por inúmeros países no esforço mundial de combate ao
surto da doença;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento
social da população durante o período excepcional de surto da doença, sendo já senso
comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse isolamento constitui uma
das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus;

CONSIDERANDO que, para evitar o prejuízo à capacidade de atendimento da rede
municipal de saúde por conta da rápida disseminação do novo CORONAVÍRUS, a
única alternativa responsável que se apresenta para as autoridades públicas, segundo
sólido suporte técnico e científico, é a continuidade, em âmbito nacional, das medidas
de restrição à circulação de pessoas, por meio do isolamento social;

CONSIDERANDO ser inquestionável a preocupação governamental quanto aos
efeitos negativos da pandemia em relação à economia, grande afetada pelo avanço do
novo CORONAVÍRUS, em especial no tocante à manutenção dos empregos e salários
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da população mais vulnerável, o que já tem ensejado providências por parte do Poder
Público nesse sentido;

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 pelo Estado 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 o teor do Decreto Estadual Nº 33.627, de 13 de junho de 2020
que prorroga o isolamento social no Estado do Ceará até 21 de junho de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Este ecreto disp e so re a prorrogação das medidas de isolamento
social previsto no Decreto Municipal n° 6, de 16 de março de 2020 e prorrogações
posteriores, e mantém o isolamento social até 21 de junho de 2020, pelo menos.
§ 1°. No período a que se refere o “caput”, deste artigo, permanecerão em
vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas no art. 2º do
Decreto n° 22 de 1º de junho de 2020, c/c o Decreto n° 23, de 08 de junho de 2020, as
quais estabelecem:
I – suspensão de eventos ou atividades com risco de disseminação da
COVID-19;
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II – manutenção do dever especial de proteção em relação a pessoas do
grupo de risco da COVID-19;
III – manutenção do dever geral de permanência domiciliar mediante o
controle da circulação de pessoas e veículos;
IV – proibição da circulação de pessoas em espaços públicos e privados,
tais como barragens, praças e calçadões, admitida apenas a circulação em casos de
deslocamentos para atividades liberadas;

§2º. Na prorrogação de que trata este artigo, fica mantido, nos termos do
art. 6º, do Decreto nº 22, de 01 de junho de 2020, dever geral de proteção individual
relativo ao uso obrigatório de máscara por todos aqueles que precisarem sair de suas
residências, especialmente quando do uso de transporte público, individual ou
coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público.

Art. 2º. As atividades econômicas e comportamentais liberadas no Decreto
nº 22, de 01 de junho de 2020, assim permanecerão durante a prorrogação do
isolamento social, as quais deverão continuar observando todas as condições
estabelecidas para a respectiva operação, em especial medidas sanitárias gerais e
setoriais definidas para o seguro funcionamento da atividade.

Parágrafo único. A Secretaria de Saúde Municipal, de forma concorrente
com os demais órgãos municipais competentes, se encarregará da fiscalização do
cumprimento do disposto no “caput”, deste artigo, competindo-lhe também o
monitoramento dos dados epidemiológicos, para fins de avaliação e permanente
acompanhamento das medidas estabelecidas para abertura responsável das atividades
econômicas e comportamentais.
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Art. 3º. No período de isolamento social, são vedadas a entrada e a
permanência, em unidades hospitalares, públicas ou privadas, de pessoas estranhas ao
funcionamento do respectivo serviço, as quais não sejam pacientes em busca de
atendimento, seus acompanhantes ou profissionais que trabalhem na unidade de saúde.

Parágrafo único. As atividades de inspeção e fiscalização poderão ser
desenvolvidas pelos órgãos competentes em unidades hospitalares desde que
submetidas às regras sanitárias cabíveis para a proteção da saúde de todos os
envolvidos.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi/CE, aos 15 (quinze) dia do mês de
junho do ano de 2020 (dois mil e vinte).
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