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DE 17 DE MARÇO DE 2020.

DECRETO N- 01 112020

O,"<:rela Estado de EnI<!'1lênclil "m saúde
publica de inlpol1incla Internadonill
decorrente do Novo CnNlnavfrus - COVlD
19, nO imbllo do Munidplo de Sub.lha

adou

o

PREFEITO

provldêncl.as.

MUNICIPAL DE BARBAI.HA/CE.

NETO, no uso de suas atribuições legais,
Munidpio de lIarb.1lha/CE;

t ••nnos

outrillS

li:! de

li:!

acordo com

li

AR(iEMIRO

SAMPA.lO

disposto na Lei Orgânica do

CONSIDERANDO "lIU! ;li saude ,; direito de todos e dever do Estado, nos
do artigo 1Clt> da Constltl,ilçio federal;

CONSIDERANDO que a OrganizaçJo Mundial d•• Salide - OMS, em II de
març" ti •• 2020, classifICOUcomo Palld"mica;ll situaçã" de ••merg-'ncta mundial vinculada
ao novo !.:om""viru.o:

CONSIDERANDO;llPortaria n- 188. de 3 d••fevereiro de 2020. do Ministério
d.1Salidt" '1'1('UL'( I,ua ~.mergcnC1<lem Salide PUblica de importância Nacional (ESPIN) em
<I"•.•••".r"'" 1l~ lnieep" Humana pt'lu nuvu CorunavJrus (lOI9-nCoV'j, bt'm COmo a
Purt,m •• n9 356, de 11 de muço de 2020, que dispõe sobre a regulamenlaçlo
e
opt'racoonaU:.açao do disposto na l,ei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, qlW estabelece
~s m~,jnl.u p•••a enfrenl .•menlo da ••m••rg~nci•• d•••.• tid•• pública d•• importãndil
lnternilclonal decnrrente do coronavrrus (COVID.19);
CONSIDERANDO•• recomendaçao do Minlst~rio da S,aúde, transmitida em
13 de m"rço de 2020, para que. durante o alual perrodo de emerg4!nda na saúde publica.
(ouem adiados ou canc"E'l
.•d"s eventos de massa sejam governamentais. esportivos,
artisllcos. 'ulturais. potitlros. dentffkns, comerciais ou religiosos;
CONSIDERANDOa RecumentlaçAo n" 003j2020jPRMj1NEjCE. e~pedida. nos
autos do Inqutinto Civil n" 1.15,002.000089.2020.68, do MlOisl~no Publico Federal de 17
d,..março de 2020;
CONSIDERANDOo t••orda Lei Fedl.'ral n"'3.979, dl' 6 de fevereiro de 2020,
que d'~pil •• sobre as mednlas par •• enfrentamenlo da emergt'nna de saude pública de
lmpnrt.inda Internadonal decorrente do coruna.vrrus responsável pelo surto de 201'1;
(ONSIOERANllO a n••••essidade de m••dldas preventivas urgenles para
proml""'" da ~Jr'ld~ .,úbliu e proteçilo da pa1. soci,,1 adstrltAs 11SltuaÇ;\O ~m"'ll ••ncial
C<los.adap"'ln (;OVID.19;
Av. lJonunsos Sanlp.11OMltand~ n°. ns, Lole,om"nlo Jardins d05lpés
CEP; 63.180-000. Alto d<lAl"grla, Barbalha/CE.
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DE BARBAlHA

CONSml'RANDO a altíssima C3paddade de contAgio por C3da pessoa d~nle
com o COV1D.19na transmissão desse vlrlls;
CONSIDERANDO Ser o MUnldplU de Ilarballla referenda em saúde com
abrangi'nda de atendimentos a iS (quarenta e cinco) Cidades da Superin.lendenda. de
Saúde do CanTi;
DECRETA;

Art. I. Fica de.:rt't.ldo SltuaÇ~O de emergdnda em saúde no .imbito do
Municipio de Barbalha/CE em de.:ornnda do novo roronólvlrus (COVID-19),
Art. 2. Caberã óISl!'CTeUrlaMonidpóll de Saude de Barbalha "rtIcul"r ações e
serviços de :wúde voltados li contenção dóisituação de emergência dISposta neste Decreto,
compelindo-lhe, em especial a reordenação das açl5es de eMrentamento ao novo
(Oron"vlrus (COVID-19), farolt.ada a ad~o das seguintes medid;u, sem preJulzo de outras
que se fat;am necessánas;
I. planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas
duran! ••a sltuaÇolode emergf.ncla.
11 • expedir recomeodaçDl'$ a órgãos e instituiçôes públicas e privadas, no
tocmte li ad(:>ÇAo
de medidas e procedimentos pal'1llcomenç!o do COVlD-19,
Itl • encamlnllu ao Poder Executivo •.•.•
Iatórios técnicos sobre a .ituaç.ilo de
emergi>ncia de.:orrente da InfecçAo humana pelo novo corona •••
lrus (COVID-19) e as açóes
adminiSlTativas em curso.
IV - divulgar a populaçAo barhalhen,e Informações relanvas li ,Uu~~o
"m •.'rg~ll(ia decorrente da lIIfec~o humana pelo COVIO-19.

de

V - comunicar ~o Poder Executivo, para providenclas cablveis, o enCl!1Tõlmento
da SItuação de emergencLi deUl'tada neste De.:reto, no prazo n.io superior ao declarado
pela Organlza ••••o MundIal de Saúde e pelo MiOlstério da Saúde.
dIas;

Art.]"

Ficam suspensos, no ~mbito do Mllnidpio de Barbalha, por IS (quinze)

I • eventos, de qualquer
superior a 100 (cem) pessoas.

natureza, públicos 011 p~I1lCUIares; com público

11 • alJvid"des coletivas em equipamentos públicos que possibilitem a
aglomeração d•• pessoas, taia como shows, dnema. teatn,l, bibliotecas, academiu, centros
n1lrurais fi memoriais;

Av. Domingos Samp.Jio Mirand", nO,715,lo(o>amento Jardins doslpês
CEP: 63.1!lO-OOO - A1tQda Alegria. Barbalha/CE.
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III • atividades educadonal! presenciais em todas as escolas da rede d~ ensino
público, a panir de 18 de ma~ de 2020;
IV _ atividades de convivência com Idosos, crianças, asmátic'os, fumantes,
dlabétlcos, ••••ssoas com dO€'nça do coraçl0 e outras que estejam mais suscetfveis ao novo
coronavlru.s (COVID.llJ), excetuando-se as de natureza m&dica.

!i tO A sus ••••ndo de atividades a que se refere este anlgo
prorrogada. mediante prkla avaltaçJooda Secretarta Ml,ml£lpalde Saúde.
estabelecidos
aulas.

poderá ser

li 2° Os ajustes neCl'ssálios para o cumprimento do call'ndálio escolar s.er30
pela Secreur1a Municipal de EducaçJo lmedlalament" após o retomo às

li JO A SUSPl'nsJood,u aulas da rede p4bllca de ensino de que tTata o inciso 111
deste artigo poder;\. ser cOl\Siderada remo adiantamento parcial das férias escolar-es que
OCOlT"mno mês de julho ou como recesso, em relaçJo aos profissionais do magistério e
mD!orbta, de transpone escolar, cabendo à Sl:creuria de Educac.lo definir a ncc{"ssidade
dos demais servidores pennanf,'cerem em atiV1dade laboral.

i 4- Os I!Vt'nlOSde inauguraç6u Ou laoçamentos de obras públlÇa:!:munidpals
continuarão OISf,'rem ruliudos
com os cuidados e medidas preventivas necess.1rias,
observando-se, para tanto, o disposto no inciso I, deste artigo.
li SO M rf,'sLa$ (1Jltura/S em comunidades
disposições contidas no presente Oecnoto,

locais dever10

olNodl!C1!ras

Art. .•0 fica proibida a aglomeraçJ:o de pessoas em recepções de repaniçOes
publu:as e privadas, esp«ialmente das Unidades de saúde, palkio da Prefeitura Municipal
e sede de SeCTttaJiólSe demais órgjos públicos.
Art- S. Flr:am vedadas as concessôcs de licenças ou a!va~s para reallucJoo de
eventos prtYlldos ou públicos, com número de pessoas superior a 100 (<<,ml, bem como
ve<lada a COnCl.'ssjode licenças para uso de equipamentos sonoros.
li I" Os órgãos licencióldores municipais devel1.o suspender as licenças lá
conced.das, para •••..
eolOs programados p.ilra OCOlTerem;lp.artlr da data da puhlic:açJo desu
Decreto, envldando esforçm para dar ciência aos partlculaTl!s que a.çrequerelõlrn, valendose de todos os meios de comunicação possível:;.
li 2° Os evenlOs 56 poderão ser remal'Cil.dos após ultrapa55ado o perlodo de
de<:Tl!laç;tode emergllncla.
li JO A vedaçjo se estende para os estabelecimentos comereiais Jã licenciados
que realizem eventos nas condições do t:upuc, os quaIs ficam Impedidos de fau-los, sob
pena de cassação do alvará de licença e fuoclonamenw.

Av, Domingos Sampaio Miranda, n~.715, l...ltt>amento jardins dos lpes
CEP: 63.tso.ooo.

Alto da Alegria. B.lrbalha/CE.
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Art. 6' Fl~m slISpetlU$ :.15vlallens de servidores municipais a serviço do
Muntclplo d•• Barbalha pa •.••destOç;;jmento no território nAdona! 011no exterior. salvQ em
situações eXa'pcIonals dt'Vidamenle )ustiIlQda.s.
P:.IrJllrafo Únlo:o. Todo servidor munldpaJ qlle ll!lomu do eXlerlor, dos
Eswdll<" Mun,eipios onde tenham transmissão oomunllJrla e local, seja por gozo de férias
Ou eV"~luais JiC't'l'lÇils,dever' l.'fl'tuõlf comunltaçJo Imedia~ 11Secretaria MlInldpaJ de
Saúde e permanecer em Isolamento domlC'iUar p<lr 14 (catorze) dias. mesmo que ~o
apN'Sl'nt"
qU:.Ilquer SIntoma ret:.ldonado ao CaVIO_)'), devendo <lguardar orll'ntações da
referida SeCn"larf:.l,
Art. ,. As unidades ambulatoriais. hosp,taJarl'$ e laboralorl<lls, públicas e
prlv:.ldas, num obr1góld:.ls:.!Informar 11Secretaria Municipal de Saúde o resultado do eume
eS~dfico para a SARS-CoV_2 (RT-PCR, pelo protocolo Charilé), sob~ lodos os casos
conllrmados de Contaminaç"o pela COVrn_t9.
li I. A lnformaçlo de 'lU" Ir.t.a o roput deVl'ri cont~r. obrigaloriamente. os
dado,ron5tantes
do
sitio
eletrÔnico'
httpl/formslls.
data$u$.gov.br /$lte/rormUlario.Php?ld..apllcacao:S363S.
li Z. As unrdades de saúde ~ que se refere o reput ficam obrigadas a fornecer.
S<.'c•.••urta Municipal dI! Solúde 05 documentos e prontuários dos pacientes Slapellos ou
contlrmados d" contamlnaç;\o pela COVlD_19.mediante sot!citaç"o
Art. 8" FIcam SuspenSólS.jl<!loprazo dI! vlg"nda do eSUldo dI! e-m"rg"ncta, as
rér1as, horártos ad1JUnlS!raUV05,e concessôes de nOVas JkeoÇ41s par~ trinar aSSunlos
par'(fculal"('s, de todos os profiSSionais da área da saúd ••do Munklplo de Barbalha, dt'''e-ndo
s"r repl'ogramadas eV"oluals férias prnõstas para gozo 00 respectlvo perlndo,
Art, 9" Os lransportps públicos muniCIpais IIU lnt,mllllOldpals, por melo de
ônIbus I' o COmplementar, dever;\o Pas!lar, no mínimo. OI (uma) vez ao dia, por processo de
higienizaç"o eSpmal ficando a cargo d.l VlgiUnda Solnltina as resPfftívllS InspeÇÕes.
Art. lO A ~cretaria de Saúde deverá manter atualizado Planll de-Conl:lngéncJa
110Imbuo
do
Munidpio(COVrn'19),
d" B.lrbaltla para conter a "mergénCla de saúde pública provocada
pelo nOVOcoronavlrus
Parâgrafo únIco, O Plano a que se refI' •.••este artigo s••ri dIVulgado <Itn1vesda
Internet e dlStribuído;ll toda a rede pública e privada de saúde deste Munltlplo.
An. 11 FfQm autorizadas. todas as Secretarias MunIcipaiS, a adotarem
medlllóJ5preventivas, no Imblto dos trabalhos próprios de suas i1trlbu!çôl'$, com o objetivo
de ml{igar a POssibUldadede contAgio do COVfD,19.

Av. Domlngoa Sampaio Mi.randa, n~, 715,loteamento

lardlns dos lpk
CEP: 63.180-000 - Alto da AJt'gria, Barbalha/CE.
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Art. 12 Os bares

Co>

restilurantes no ;\mbito deste Munidplo deverão observar

n••organl%açJiO de suas mesas a distAncia mlnlma de 1,SOm (11mmetro e melo), sob pena de

sujeitar-se Asronsequhcias

da fiSOlliuç;\o.

Parõllgnlfo únloo. Recomenda-se a n.to fortllilçlo de filas em estabelecimentos
plibUcos e privados, de modo que em situações u~pdonals se)•• observadoJ a distAnoa
minima de 01 (um) metro de lima pessoa pari! outra.
Art. 13 Conslderar-se.lI abuso de poder econlimlco a elevaçilo de preços. sem
juSU C""~. com a finalidade de. arbitrllrla e deliberadament<i', aumellu.r os pre~s de
Insumos e ~rvlço5 relacionados ao enfrentilmento do COVlD-19. conforme previrto no
artigo 36, 1nciso m, da Lei Federal o. 12.529, de 30 de novo:mbro de 2011.

Art. t. As peuoas f1sltlls e Jurldltas deverão sujeitar-50! ao cumprimento du
medidas previstas neste Deçreto. e o seu desCllmprlmento acarretar' responsabiliução,
nos tennos dispostos em LeI.
Art. 1S A tramitação dos processos referentes a assuntos vlnClllados a este
Decreto '\.l' dar'- em regime de urg"nda e prioridade em todos o~ órglos e entidades da
Administração PlÍDUcadeste Munidpio.
Art 16 Fica a Secretaria Municipal de SaUde autorluda a contratar m~dicos,
enfenneiros, dentist:u e demaiS profissionais de saúde. em regime de urgênda. para
atender ••demanda oriunda da presente situaçAo de emergênda.
Art. 17 Dever'- a Secretaria lIIunlclpal de Saúde atl."nder aos protocolos
orientações do Ministtlr10 da Saúde e Secretaria Estadual de Saiíde.

e

Art. 18 A~ medidas impostas por este DeCl.~to pOlJer'-o ser rt'ilYalladM a
qUllquer tempo antes do tennino de sua Ylgfnda. bem Cllmo pod ••rào ser prorrogadas de
acordo Com a incolumidade e o Interesse publico.
Art. 19 Fica autorizada a compra direta de materiais necessários para medidas
de prevenção
e controle
(a ••~emplo de m.ás.:ara padrão
de segunda
N95/l'ff2/N99/N1DO/I'FF3;
m.1scara c1rurglca; protetor ocular ou prOtelar de f.lce; luvas;
capote/avental/jaleco;
sabão Hquldo; .1leool em gel; álcool 70%: blgieniuntes
para o
ambiente; sacos p;lra dncarte de I'1!'5fduocontaminadu), nos termos da RecomendaçAo nl
003/2020/PRM/JNE/CE, expedida nos autos do Inquerito Civil n~ 1.15.002.000089.202068. do Mlmsterlo Público Federal. de 17 de ma~ de 2020.
Parágrafo Único. Em ta50 de falta dos materiaIs de que trata o tVput, a sua
aquislçAo lmffiiata e fornecimento del't"r'-o ser solidtados ~ Secret.lna de Saúde do Estado.
nos termos do art. 2', caput. e lndsos VI e VIL do De-creto nl 33510. de 16 de março de
2020, do Governo do Estada do Cear.1.

Av. Domingos Sampaio Miranda, n~. ns, Lotealll<'nto lardins d05lpês
CEP: 63.180-000.

Alio d..l Alegria,

Barb.llha/CE.
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An. 20 Fica D~llIdo ponto facultativo lla$r~partjções púbJiQS mlllllclpals o
dia 19 de março de 2020, em confurmidade com o Decreto nl 33511, de 16 de março de
2020, do Cavemo

do F..!itadodo Cear.!,

Panligrafo Único. fica Igualmente Oeaetado ponto Fall.lltativo nas repõlrtJçôes
púbtlcas municlp;llis o dia 20 de m;oIrÇG de 2020, ressalvados os servlÇOI públicos essenciais
r••laclonado,s i saúd ••, coll'ta de lixo e atividades noJacionals i tls •.••lI•••ç.:lo de tnInsito.
Art. 21 Este Decreto entra em vigor lU data de sua publicação.
Art. 22 A vigência da sitllaçAo de ••me~nciil decretada neste Decreto se'"
pelo penado de IS (qUInze) dias, podendo ser prorrogado mediante novo ato.
REGISTRE_SE, PUBLIQUE_SE £ C1JMPRA.SE.
Prefeitul'll Munictp;ll de lIarbalhal É. aos 17 de m~"o de 2020,

Av. Domingos

Sampaio Mirandil, n ns. Loteamento lardiM dO:'lIpf's
CEP: 63.180-000_ A1tQda Alegria, Barbalha/CE.
Q

•

