ESTADODOCEARA.
PREFEII URAMUNICIPALDE DARDALHA
DECRETO Ni. 025/2020

DE 17 DEABRILDE2020.

DEFINE
OBRAS
PÚBLICAS
EMERGENaAlS
NO
AMOITO
DO
MUNldplO DE BARBALHA E ADOTA
OlfTRAS PROVlDtNQAS,

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, ARGEMIRO
SAMPAIO NETO, em pleno exerdclo de seu cargo. no uso de suas atribuições legais,
em especial o disposto na Lei Orgânica do Munldplo;
CONSIDERANDO 05 termos do Decreto Estadual ni 33.521. de 21
de ma'l"0 de 2020:

andamento
coletividade;

li!

CONSIDERANDO a existência de obras públicas municipais em
de ordens de serviços de obras consideradas essendais
para .•

CONSIDERANDO a existência
de
caJendári05
para
o
desenvolvimento das obras públiças conslderndas es.~enclals, visto que. algumas delas
são oriundas de convéni05 espedficos;

perda de recursos.
df'Saprovaçào;

CONSIDERANDO que o atr~
de obras poderá redundólr em
por parte do Ente Público Municipal, com sua consequente

CONSIDERANDO a neçessid.1de de disciplinar o adequado
funcionamento e trabalho nas obras públicas emergenciais no perfodo de pandemla
decolTt'nte do novo coronavirus (covid.19), o que Impõe a adoçA0 de medidas
sanitárias preventivas à disseminação do virus;
DECRETA;
Art. li. Ficam conslderndos como emergenciais as obrns públicas
municipais relativas à construção de creches, escolas, pavimentações
e obras
provenientes de Convênio Federais com calendárlos.l serem cumpridos.
Art. 2'. Os construtores e encalTt'gados das obras a que se refere
o artigo anterior dever30 adotar providências para evitar aglomeração de pessoos no
local, a exemplo do quantitativo de profissionais pa •.••o l't!gular desenvolvimento da
ob •.••.nas atividadt'S de alimentação e l'm outros tipos de rt'unllies nos cantelJ'O$ das
obras.

Av. Domingos Silmpajo Mirand.l, n". 715, l.otl'amt'nto Jardins doslpk
CEP: 63.18O-{}OO.Alio da Alegria, Barbalha/CE.

•

ESTADODOCEARÃ
PREFEITURA rolUNIClPAl. DE BARBALHA
Parâgrafo únlro. As.empnosas I'I'SpoMáveis pelll$ obras públicas
definidas como emergenciais ficam obligadas a fornecer Equipamentos de Protl'fão
Individuais - EPl"s para os profissionais que estejam trabalhando nas obras, tais wmo
luva5, camisas com mangas longas, máscaras, álcool em gel e/Ol~sabão e detl"rgente,
bem como outras medidas preventivas sanitárias que entenderem pertinentes, a fim
de eVitar a propilRd~ão do vfrus.

Art. 3-, Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposiçôcs

em contrário.

REGISTRE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE.
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, 17 de Abril de 2020.

Av. DomingOli Sdmpaio Miranda.
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CEP: 63.180-00) - Alto d.t A1"'KIia. Barba.lha/CE.

