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Decreto Municipal n2 216, de 27 de abril de 2020. 

EMENTA: Regulamenta a Lei Municipal nQ 580, de 27 de 
abril de 2020 e adota outras providencias, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, Estado do Ceara, com 
fundamento nos arts. 78, inciso JV, e 110, inciso III, Lei Organics do Municfpio de 
Porteiras e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, da Lei Municipal n? 580, de 27 
de abril de 2020; 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado a 
adquirir e doar a populacao do Munici pio de Porteiras mascaras de uso pessoal, 
industriais ou caseiras, nos termos e criterios previstos nesta Lei c em 
regulamento cspecifico, com estrita observancia do principio da impessoalidade. 

§ 1 ° - A doacao das mascaras tera duracao vinculada a vigencia da 
situacao de emergencia e cstado de calamidade publica, ambos dccrctados em 
decorrencia da pandemia da covid 19. 

§ 29 - A doacao de mascaras destina-se a atender a populacao em 
geral, e, em especial, as familias em estado de vulnerabilidade ou em risco social, 
definidas em lei municipal especffica. 

§ 3<:> - 0 controle de entrega se restringlra ao registro do beneficiado, 
em ficha especifica, contendo name, nurnero do CPF ou outro documento de 
identificacao oficial, e assinatura, nos moldes do Anexo I da Lei Municipal n° 580, 
de 27 de abril de 2020. 

Art. 22 - E possivel a entrega de mais de uma mascara quando 
destinada a atender a famflia, observado o numero de pessoas que a cornpoe. 

§ 12 - Cabera ao interessado comprovar a quantidade de pessoas no 
nuclco familiar, par meio de prova documental. 

§ 22 - Quando a entrega das mascaras destinar a entidade familiar, 
cabera ao responsavel, quando do preenchimento da ficha de controlc registrar os 
names de todos os beneficiaries. 
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Art. 3Q - A entrega das mascaras sera feita pela Secretaria Municipal 
de Saude e Saneamento Basico, que poderao designar os Agentes Cornunitario de 
Saude para realizarem a entrega em cada domicilio de sua area adstrita podendo 
tarnbem serem distribuidas pelos Agentes de Endemias quando se fazer 
necessario. 

Art. 4Q - A entrega das mascaras observara o principio da 
impessoalidade, sem distincao de qualquer especie, seja de raca, cor, sexo, lingua, 
religiao, opiniao politica ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condicao 

Art. 5° - E totalmente defeso a entrega de mais de urna mascara a 
qualquer cidadao, a nao ser nos casos previsto no art. 39 deste Dccreto. 

Art. 6° - 0 scrvidor responsavel pela entrega das mascaras devera 
orientar a forma de uso, bem como quanto as demais condicoes de prcvencao e 
combate a coronavirus. 

Art. 7° - Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua 
publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos vinte 
e sete (27) dias do mes de abril do anode dois mile vinte (2020). 
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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, § lQ, da Lei Organica 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 105.232/96/0053484-5, 

CERTIFICA 

que o Decreto Municipal nQ 216, de 27 de abril de 2020, 
Regulamenta a Lei Municipal nQ 580, de 27 de abril de 2020 e 
adota 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), 27 de abril de 2020. 

�io£�- 
Prefeito Municipal 
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