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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Lei Municipal n2 580, de 27 de abril de 2020. 

EMENT A: Homologa a sltuacao de emergencia, declara 
o estado de calamidade publica, dispoe sobre 
autorizacao de medidas excepcionais no ambito dos 
contratos administrativos de prestacao de services e 
estabelece outras medidas em decorrencia do COVID- 
19 no amblto do Municipio de Porteiras, Estado do 
Ceara, e adota outras providenclas. 

Face saber que a Camara Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, em 
sessao ordinaria realizada no dia 24 de abril de 2020, aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Capitulo I 
DAS DISPOSI(:OES GERAIS 

Art. 1 ° - Esta Lei dispoe sobre autorizacao de medidas excepcionais 
no arnbtto dos contratos administrativos de prestacao de services e outras 
medidas em face da situacao de ernergencia e estado de calamidade publica 
decorrentes do COVID-19 no Municfpio de Porteiras 

Art. 2° - Homologa-se a decretacao da situacao de emergencia 
promovida pelo Poder Executivo municipal pelo no Decrcto Municipal n" 206, de 
17 de marco de 2020, e a declaracao do estado de calarnidade publica contida no 
Decreto Municipal n2 214, de. 05 de abril de 2020, para os fins da Lei 
Complementar n? 101/2000. 

Paragrafo unico - A hornologacao da situacao de cmcrgencia e a 
declaracao do estado de calamidade publica em saude estende-sc para os fins da 
Lei nQ 9.504/1997, em especial ao disposto no art. 73, § 10. 

Capitulo II 
DAS MEDIDAS SOCIAIS 

Art. 3° - Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado a 
adquirir e doar a populacao do Municf pio de Porteiras mascaras de uso pessoal, 
industriais ou caseiras, nos termos e crtterios previstos nesta Lei e em 
regulamento especifico, com estrita observancia do princfpio da impessoalidade. 

§ lQ - A doacao das mascaras tera duracao vinculada a vigencia da 
situacao de ernergencia e estado de calamidade publica, arnbos decretados em 
decorrencia da pandernia da covid 19. 
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§ 2Q - Durante o periodo de reconhecimento de situacao de 
ernergencia e do estado de calamidade de que trata esta Lei, sera possivel a 
flexibilizacao das normas previstas na Lei Municipal nQ 360, de 30 de junho de 
2009, no que tange ao procedimento para analise e concessao do beneficio 
eventual de entrega de mascaras. 

§ 32 - 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. 

§ 42 - 0 controle de entrega se restringira ao registro do beneficiado, 
em ficha especf fica, contendo nome, numero do CPF ou outro documento de 
identificacao oficial, e assinatura, nos moldes do Anexo I desta Le1. 

Capitulo Ill 
DAS DISPOSl�OES FINAIS 

Art. 42 - Fica estabelecido a obrigatoriedade do uso de marcaras no 
interior dos estabelecimentos comerciais, instituicoes financeiras, casas lotericas e 
orgaos publicos em geral, bem como o respeito ao distanciamento rninimo entre 
pessoas de 1,5 (um virgula cinco) metros. 

§ lQ - A responsabilidade pcla fiscalizacao do uso de mascaras pelos 
usuanos e o respeito ao distanciamento entre pessoas cabera ao proprietario, 
gerente ou qualquer pessoa responsavel pelos estabelccimentos comerciais, 
instituicao financeiras, casas lotericas e orgaos publicos, estes ultimos pelas 
pessoas com poder de gestao. 

§ 2Q - 0 descumprimento das deterrninacocs previstas no caput deste 
artigo importara em suspensao automatica do Alvara de Funcionamento, pelo 
prazo de 02 (dois) dias, com o consequente fechamento do cornercio, instituicao 
financeira, casa loterica ou orgao publico, sem prejufzo de outras sancocs 

Art. SQ - As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta de 
dotacao orcamentaria do orcamento vigente municipal. 

Art. 6Q - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao e 
vigorara enquanto perdurarem a ernergencia e calamidade publica decorrentes do 
COVID-19. 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos vinte 
e sete (27) dias do mes is-mile vinte (2020). 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Lei Municipal nQ 580, de 27 de abril de 2020. 

ANEXO I 

CONTROLE BEN�FICIARIOS DOACAO MASCARAS - - JI NOME NUMERO DOCUMENTO ASSINATURA 
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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 
Constitulcao Federal, art. 28, inciso X, da Constituicao do Estado do 
Ceara, art. 121, § 1 Q, 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-S, 

CERTIFICA 

que a Lei Municipal nQ 580, de 27 de abril de 2020, Homologa a 
situacao de emergencia, declara o estado de calamidade 
publica, dispoe sobre autorizacao de medidas excepcionais no 
ambito dos contratos administrativos de prestacao de services 
e estabelece outras medidas em decorrencia do COVID-19 no 
ambito do Municipio de Porteiras, Estado do Ceara, 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. 
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