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ESTADO IXI CEARA
pREJ£fT1JJlA MUNIOPAL DE BAII.BALHA

DECRETO NlI016/2020

DE 02 DE ABRIJ,. DE 2020.
DISPOr. SOBRE A PRORROGAçAO
DAS
MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO E
COMBATE AO NOVO COilONAVIRUS
COVID-19, E ADOTA QUTRASMEDIDA5.

o PREFEITO

MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, ARGEMIRO SAMPAIO NETO,
no llSO de suas atribuições legais, e d•.•acuroo com o disposto na Lei Orgânica do
Municipio de Barbalha/CE;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos 11dever do Estado, nos
termos do artigo 196 da Con1>tituição F•••
deral;
CONSIDERANDO os ~rmos do Decreto Munh;ipal nP 13, de 17 Ile março de
20Z0, que Dccretou ~do
de Emergência em Sallde Pública de importán,i •• internacional
decorrente do novo Coronavfrus - COVID.19, no âmbito lia Município de Bamalha;
CONSIDERANDO as normas contlda.~ no Oe<:reto Municipal 01114. de 23 de
março de 2020, que dispõe sobre a ",,,dequação da situação atual do novo Coronavfruscovld.1ge intensifica medidas para cnfrenlamcnto da pand",mia;
CONSIDERANDO o disposto no Deerl.'to ng 33.S19, de 19 de março dI.' 2020,
do Governo do Estado do Ceará, que lntl.'nsifica as medidas para enfrentaml.'ntD da
infecçio humana pelo novo Coronavfrus, bem oorno de suas alteraçÕC'S posteriores;
CONSIDERANDO os tl.'rrnos do Decreto Presidencial ng 10,282, de 20 de
março de 2020, que define os serviços públloos e as atividades es.<>enclaisque nllo podem
sofrer paralisação;
CONSIDERANDO os tennos da Medida Provisória n' 927, de 22 de março de
2020. que dispõe sob~ as medidas U"abalhista.~ para I.'nfrentament.o do estado de
calamidade pública rt'<:Onhecldo pl.'lo Decreto Legislativo nQ 6, de 20 de março dI.' 2020, e
da emergEncla de saúde publica de importãncia internacional d«orrente
do Coronavfrus
(covid-19J, e dá OUl:Tasprovldllncias:
CONSiDERANDO que os servidores
municipais
do
regidos
pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, conforme dispõe a Lei Municipal n' 1.S13/2002
e a Emendaa Lei Orglinica n' 08/2013;
CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir
das autoMdades públicas ações mais restritivas no sentido de balTar o avanço da
disseminação da doença, preservando a saúde da populaçllo, sobretudo das peossoas mais
vulneráveis J>l"1acontaminaçllo:
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CONSIDERANDO ser 11vida do cidadão o direito fundamental de maior
expres.~o constiwdonal. , ••ndo obrigação do Poder Publico, em situações t'lI«'pclonais.
agir com seu Poder de Polida para proteção desse Importante direito, adotando todas as
ações neussárlas. por mais que, para tilnto. restrições a outros direitos se Imponham;
DECRETA;

Art. tR, Fica reiterada 11determInação de que todos os servidores públicos
municipais apoiemo de forma irrestrita e h.armõnlca, aos normativos Insertos no D~rettJ ng
33.519, de 19 de ma~ de 2020. do Governo do Estado do Ceará, e de suas alter~ões
posteriores.
Art. 211.Ficam prorrogadas, até o dia 30 de abril de 2020, a suspensão, no
~mbito do Munldpio de Barb.11ha, das atividades e atos administrativos previ5tos no
D...:rrto OllOU, de 17 de março de 2020, bem como reiteradas as normas constantes do
Decreto 014. de 23 de março de 2020, devenulI vigorar os seus efeitos enquanto perdurar
os efeitos da pandemia do toronavírus (oovid.19),
Art. 311,Fitam estabele-tidas e concedidas as férias coletivJs aos Professores,
Supt'rvisores Espedallstas, Auxillarfl Pedagógicos, Motoristas do Transporte ESl::olar,
Auxiliar de Serviços
Gerais, 5erventes/Merendelra-~,
Agentes
Administrativos,
Assistentes/Auxiliares Administrativos e equipe pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação, todos efdivos, da rede pública municipal de ensino.
j 111,O pra:l.Ode inicio das ftrlas coletivas iniciar-se-ti, exceJKlonalmente, p<Jr
motivo de força maior detorrente da pandemia do novo Coronavlrus (cOOiv-19), no dia 08
de abril de 2020 e Irá até o dia 07 de maio de 2020. devendo ser o Sindicato dos
Servidores Públioos do Munidpio de Barbalha - SINDMU8expressamente oomunicadn oom
antecedência mlnima de 48h (quarenta e oito horas), nos termos do 3rt. 11, da Medida
Provisória 011927,de 22 de março de 2020.
j 2', De at(lrdO tom o art. 811,da Medida Provisória nV927, •.h."22 de março de
2020, o pagamento do adicionaI de um terço das férias toletivas dos professores poderá ser
paga até a data em que é devida a gr.Jtificação natalina prevista no art. IV,da I..d nV 4.749,
de 12 de agosto de 1965.

Art. ••• O art. 411 do De.::reto n" 014, de 23 de março de 2020, pasSll li vigorar
acrescldo do ~ 211,tom a seguinte redação:

f 211• 05 atestadM médlCV5 consecutivos apresencodM pelos
o
perlodo superior a 03 (três) dlo!!, devenio ser igualmente
.çubmctidos aVQ/iuçilopela juntado Mêdim do Munidpio.
devendo, ainda, obse",ar-se o prazo de entrega e as
ron'óequén(Í(l$ prevmas na purd.qrafo anlerlor.
servidores públiws

municipais, que. soffiadf», totu//:ern
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Art. 5'. Este Decreto entr.l em vigor na data de sua publicação, revogada~ as
dlsposiçõcs em sl.'ntldo contrário.
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REGISTRE-SE, PUBLlQUE.SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura

Municipal de Barbalh.a/CE. il

02 de abril UI!2020.
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