
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Decreto Municipal n!! 206, de 17 de marco de 2020. 

EM ENT A: Declara SJTUA{:AO DE EMERGENCIA em 
Saude Publica no Municipio de Porteiras e dispiie 
sobre medidas de enfrentamento da pandemia 
provocada pela coronavirus (COVID-19), no 
ambito do Poder Executivo do Municipio de 
Porteiras e dci outras providencias. (redacao alterada 
Dccreto Municipal n° 208, de 17.03.2020) 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, Estado do Ceara, com 
fundamento na Lei Organica do Municipio e o disposto na Lei Federal n? 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020; 

Considerando a Declaracao de Emergencia em Saude Publica de 
lmportancia Internacional pela Organizacao Mundial de Saude em 30 de janeiro de 
2020, em decorrencia da lnfeccao Humana pela coronavfrus (COVIDl 9); 

Considerando a Portaria nQ 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, 
que Declara Ernergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN) pelo 
Ministerio da Saude, em decorrencia da Infeccao Humana pela coronavlrus: 

Considerando a Portaria nQ 356, de 11 de marco de 2020, que disp6e 
sobre a regulamentacao e operacionalizacao do disposto na Lei Federal n2 

13.979 /2020; 

Considerando que a saude e direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante polfticas sociais e econornicas que visem a reducao do risco 
de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e 
services para sua prornocao, protecao e recuperacao, na forma do art. 196 da 
Constituicao da Republica: 

Considerando a classificacao pela Organizacao Mundial da Saude, no dia 
11 de rnarco de 2020, coma pandemia da coronavirus: 

Considerando a necessidade de se estabelecer um piano de resposta e 
tambern para estabelccer a estrategia de acompanhamento e suporte dos casos 
suspeitos e confirmados; 

Considerando que a situacao demanda o emprego urgente de medidas 
de prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos a saude publica, a 
fim de evitar a disseminacao da doenca: 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Considerando o Decreto do Estado do Ceara que versou sobre atos 
administrativos inerentes a prevencao do COVID-19. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Fica declarada SITUA�A.O DE EMERGENCIA em Saude Publica no 
Municfpio de Porteiras, em razao de pandemia de doenca infecciosa, viral 
respirat6ria (COVID-19), causada pelo agente coronavirus, [redacao dada pelo Decrcto 
Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Paragrafo unico - Esse Decreto tern por objetivo regulamentar a Lei 
Federal nQ 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e estabelecer as medidas para 
enfrentamento da ernergencia de saude publica de importancia internacional 
decorrente do novo corona virus no ambito do Municf pio de Porteiras. (acrescido pelo 
Decrcto Municipal n" 208, de 1 7.03.2020) 

Art. 2Q - Para enfrentamento da ernergencia de saude publica de 
irnportancia internacional decorrente da corona virus, a Secretaria Municipal de 
Saude devera publicar piano de contingencia a ser seguido pelos cidadaos, e 
podera adotar, entrc outras, as seguintcs medidas: 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - deterrninacao de realizacao compuls6ria de: 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas: 

d) vacinacao e outras medidas profilaticas: ou 

e) tratamentos medicos espedficos; 

IV - estudo au investigacao epidcmiol6gica; 

V - exurnacao, necrosia, crernacao e manejo de cadaver; 

VI - restricao excepcional e temporaria de entrada e saida da Cidade, 
conforme recornendacao tecnica e fundamentada da Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria - Anvisa, par rodovias au aeroportos; 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

VII - requisicao de bens e services de pessoas naturais e judiciais, 
hip6tese que sera garantido o pagamento posterior de indenizacao justa; e 

VIII - autorizacao excepcional e ternporaria para a irnportacao de 
produtos sujeitos a vigilancia sanitaria sem registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitaria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministerio da Saude. 

IX - a reducao de escalas ou suspensao das atividades no ambito das 
reparticces publicas municipais. 

§ 1 Q - As medidas previstas neste artigo somente poderao ser 
determinadas com base em evidencias cientfficas e em analises sobre as 
informacoes estrategicas em saude e deverao ser limitadas no tempo e no espaco 
ao minimo indispensavel a promocao ea preservacao da saude publica. 

§ 22- Para fins do disposto neste Dccreto, considera-se: 

I - isolamento: separacao de pessoas doentes ou contaminadas , ou 
de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 
de outros, de maneira a evitar a contaminacao ou a propagacao do coronavirus: e 

II - quarentena: restricao de atividades ou separacao de pessoas 
suspeitas de contaminacao das pessoas que nao estejam doentes, ou de bagagens, 
conteineres. animals, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminacao, de maneira a evitar a possfvel contaminacao ou a propagacao da 
coronavi rus. 

§ 3° - Ficam assegurados as pessoas afetadas pelas medidas previstas 
neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemcnte sobre o seu 
estado de saude ea assistencia a famflia conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito a dignidade, aos direitos humanos e as 
liberdades fundamentais das pessoas. 

§ 4Q - Sera considerado falta justificada ao service publico ou a 
atividad� laboral privada o perfodo de ausencia decorrente das medidas previstas 

� neste artigo. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

§ 5!1 - As pessoas deverao sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretara responsabilizacao, nos 
termos previstos em lei. 

§ 6° - As medidas previstas nos incisos I, JI, V, VJ e VIII do caput deste 
artigo somente poderao ser adotadas se autorizadas pelo Ministerio da Saude. 

Art. 3° - Fica dispensada a licitacao para aquisicao de hens, services e 
insumos de saude destinados ao cnfrentamcnto da emergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente da coronavirus de que trata este Decreto. 

§ 1 Q - A dispensa de licitacao a que se refere o caput deste artigo 
perdurara por ate 180 (cento e oitenta) dias, mormente enquanto perdurar a 
ernergencia de saude publica de irnportancia internacional decorrente da corona 
vi rus. [redacao dada pelo Decrcto Municipal n<1 208, de 17.03.2020) 

§ 29 - Todas as contratacoes ou aquisicoes realizadas com fulcro 
neste Decreto serao imediatamente disponibilizadas em sf tio oficial especifico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, alern das 
inforrnacocs previstas no § 3Q do art. 8() da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 
2011, o nome do contratado, o nurnero de sua inscricao na Receita Federal do 
Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratacao ou 
aquisicao. 

Art. 4Q - Fica criado o Gabinete Municipal de Prevencao e 
Acompanhamento, composto pela Sccretaria Municipal de Saude, Secretaria 
Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Secretario Municipal de Administracao 
e Gabinete do Prefeito, sob a presidencia da Chefia do Poder Executivo, visando 
adotar as medidas preventivas e terapeuticas necessarias para o enfrentamento da 
situacao de saude publica decorrente da pandemia de coronavfrus (Covid - 19). 
(redacao dada pelo Decreto Municipal n° 208, de 17.03.2020) 

Art. 5!1 - Fica suspensa e proibida, por tempo indeterminado, a 
realizacao de eventos festivos, esportivos, culturais, religiosos, educacionais ou 
outras atividades coletivas de qualquer natureza, com aglorneracao de pessoas, em 
locais publicos ou privados, ainda que anteriormente autorizados, com publico 
superior a 100 ( cem) pessoas. (acrescldo pelo Decreto Municipal n2 208, de 17.03.2020) 

Art. 6() - Fica determinado o acompanhamento dos idosos que se 
encontrem residenles ou internados em cstabelecimentos publicos ou privados de 
saude, estando suspensas as visitas, exceto a de parentes e cuidadores, por tempo 
indeterminado, devendo ser adotadas todas as medidas preventivas e terapeuticas 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Art. 7Q - Ficam suspensas as aulas em todos os estabelecimentos das 
redes publica e particular de ensino do Municf pio, inclusive creches, inicialmente 
de 19 de marco ate 06 de abril do corrente ano, prorrogavel se necessario. (acrescido 
pelo Decreto Municipal n? 208, de 17.03.2020) 

Art. 8Q - A trarnitacao dos processos referentes a assuntos vinculados 
a este Decreto correra em regime de urgencia e prioridade em todos os orgaos e 
entidades da Prefeitura de Porteiras. [acrescido pelo Decreto Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Art. 9Q - Os orgaos e entidades da Administracao Publica Municipal 
deverao prover os lavat6rios/pias de suas unidades, com dispensador do sabonete 
lfquido, suporte com papel toalha, Jixeira com tampa com acionamento par pedal e 
instalar dispensadores com alcool em gel, em pontos de maior circulacao. (acrescido 
pelo Dccroto Municipal n° 208, de 17.03.2020) 

Art. 10 - Devera ser recomendado que pessoas sintornaticas nao 
frequentem Jocais publicos. (acrcscido pclo Dccreto Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Paragrafo unico - Nos casos de retorno do exterior ou que chegarem 
de locais com surto epidernico com transrnissao cornunitaria do COVID-19, 
recomenda-sc efetuar cornunicacao imediata a Secretaria Municipal de Saude e 
permanecer em isolamento domiciliar por 14 (catorze) dias, mesmo que nae 
apresente qualquer sintoma reJacionado a corona virus. (acrescido pelo Decreto Municipal 
n9 208, de 17.03.2020) 

Art. 11 - Com excecao dos servidores da Secretaria Municipal de 
Saude, ficam suspensas as viagens de servidores municipais a service do Governo 
Municipal para deslocamento no territ6rio nacional ou exterior. (acrescido pelo Decreto 
Municipal n° 208, de 17.01.2020) 

§ 1 Q - Os deslocamentos poderao ser excepcionalmente autorizados 
pela respectiva Secretaria da pasta, ap6s justificativa formal da necessidade da 
viagem, com antecedencia minima de 3 (tres) dias. (acrescido pclo Decreto Municipal n9 208, 
de 17.03.2020) 

§ 2Q - Todo servidor municipal que retornar do exterior ou que 
chegar de locais com surto epidemico com transrnissao comunitaria do COVIDl 9, 
seja por gozo de ferias ou eventuais licencas, devera efetuar comunicacao imediata 
a Secretaria Municipal de Saude e permanecer em isolamento domiciliar por 14 
(catorze) dias, mesmo que nao apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID- 
19, devendo aguardar orientacoes da referida Secretaria. (acrcscido pelo Decreto Municipal 
n" 208, de 17.03.2020) 

§ 3Q - De forma excepcional, nao sera exigido o comparecimento a 
Junta Medics do Municipio para pericia medics daqueles que forem diagnosticados 
com casos suspeitos ou confirmados e receberam atestado medico externo. 
(acrescido pelo Decreto Municipal n? 208. de 17.03.2020) 
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§ 4Q · Nas hip6teses do paragrafo anterior, os servidores deverao 
entrar em contato telefonico com o respective Setor de Gestao de Pessoa! e enviar 
a c6pia digital do Atestado Medico por e-mail. (acrescido pelo Decreto Municipal n° 208, de 
17.03.2020) 

§ Os Atestados Medicos serao homologados 
administrativamente. (acrescido pelo Decreto Municipal n° 208, de 17.03.2020) 

Art. 12 - Os Gestores dos Contratos de prestacao de service deverao 
notificar as empresas contratadas quanto a responsabilidade em adotar os meios 
necessanos para conscientizar seus empregados sobre as medidas de 
enfrentamento ao COVI0-19, bem como sobre a necessidade de informar a 
ocorrencia de sintomas respirat6rios ou de febre, sob pena de responsabilidade 
contratual em caso de omissao que cause prejufzo a Adrninistracao Publica 
Mun icipa I. (acrescido pelo Decreto Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Art. 13 - Para o enfrentamento de emergencia de saude publica de 
importancia nacional e Internacional, decorrente da coronavfrus (COVID-19), os 
orgaos da Adrninistracao Publica Municipal adotarao as orientacoes e 
recornendacoes do Ministerio da Saude e da Organizacao Mundial de Saude, bem 
como das entidades de saude estadual e local, com o objetivo de protecao da 
coletividade. (acrescido pelo Dccreto Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Art. 14 · Para o atendimento as determinacoes da Portaria nQ 
356/2020 do Mlnisterio da Saude, os orgaos publicos responsaveis serao 
comunicados da ocorrencia do descumprimento do isolamento ou da quarentena, 
se for O caso. (acrescido pclo Decreto Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Art. 15 - Fica determinada a: (acresciclo pclo Decreto Municipal n? 208, de 
17.03.2020) 

I - suspensao de todas festividades realizadas pela Prefeitura; 

II - suspensao das praticas esportivas em quadras poliesportivas e 
no Estadio: 

III - suspensao de apresentacao de shows artisticos em casas de 
shows. 

Art. 16 · As atividades e eventos suspenses, cancelados ou adiados 
nos temos deste Decreto poderao ser normalizados a qualquer tempo, por ato do 
Chefe do Poder Executivo. (acrcscido pclo Decrcto Municipal n? 208, de 17.03.2020) 
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Art. 17 - Em casos de recusa no cumprimento as deterrninacoes 
contidas no presente Decreto fica autorizado desde ja, aos orgaos competentes, 
com objetivo de atender ao interesse publico e evitar o risco coletivo e perigo, 
adotar todas as medidas administrativas e judiciais cabiveis, estando sujeito a 
quern de causa, a infracao prevista no inciso VII, do art. 10, da Lei Federal n2 
6.437 /1997, bem coma previsto no art. 268 do C6digo Penal. (acrescido pelo Decreto 
Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Art. 18 - Este Decreto cntrara em vigor na data de sua publicacao e 
vigorara enquanto perdurar o estado de emergencia causado pela coronavfrus 
(COVID-19), podendo sofrer alteracoes de acordo com a evolucao do cenario 
epidemiol6gico. [acrescido pelo Decreto Municipal n" 208, de 17.03.2020) 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos 
dezessete (17) do mes de marco do anode dois mile vinte (2020). 

eiro Cardoso 
Prefei o Municipal - 
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CERTIDAO DE PUBLICACAO 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso 
de suas atribuicoes legais, e nos termos do art. 37, caput, da 
Constituicao Federal, art. 28, inciso X, da Constituicao do Estado do 
Ceara, art. 121, § 1 Q, da Lei Organics do Municipio de Porteiras, em 
cumprimento com as exigencias legais e em conformidade com a 
decisao do Superior Tribunal de [ustica, nos autos do Recurso Especial 
nQ 105.232/96/0053484-S, 

CERTIFICA 

que o Decreto Municipal nQ 206, de 17 de marco de 2020, que Declara 
SJTUA�AO DE EMERGENCIA em Saude Ptiblica no Municipio de 
Porteiras e dispiie sobre medidas de enfrentamento da pandemia 
provocada pela coronavirus (COVID-19), no ambito do Poder 
Executivo do Municipio de Porteiras e do. outras providencias, foi 
publicada na data de hoje por meio de afixacao no flanel6grafo situado 
no atrio da sede do Poder Executivo Municipal. 

Pelo que firmo a presente. 

Porteiras(CE), 17 de marco de 2020. 

(.F.ahio Pi 
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