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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Decreto Municipal nQ 219, de 29 de maio de 2020. 

EMENTA: Propiie emenda o Decreto Municipal ns 218, de 25 
de maio de 2020, e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, Estado do Ceara, com fundamento 
no art. 30, inciso I, da Constituicao Federal, Lei Organica do Municipio e o disposto na Lei 
Federal nQ 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Declaracao de Emergencia em Saude Publica de 
Importancia Internacional pela Organizacao Mundial de Saiide em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrencia da Infeccao Humana pela coronavirus (COVID19); 

CONSIDERANDO a Portaria nQ 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN) pelo Ministerio da 
Sande, em decorrencia da Infeccao Humana pela coronavirus; 

CONSIDERANDO a Portaria nQ 356, de 11 de marco de 2020, que dispoe 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 politicas sociais e econ6micas que visem a reducao do risco de dcenca e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e services para sua promocao, 
protecao e recuperacao, na forma do art. 196 da Constituicao da Republica: 

CONSIDERANDO a classificacao pela Organizacao Mundial da Sande, no dia 11 
de marco de 2020, como pandemia da coronavirus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nQ 33.510, de 16 de marco de 2020, e o 
Decreto Municipal n.Q 206, de 17 de marco de 2020, que estabelecem situacao de 
emergencia em saude e dispoe sobre medidas de enfrentamento e contencao da infeccao 
humana pela coronavirus; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter todas as medidas para promover o 
isolamento social da populacao durante o periodo excepcional de surto da doenca, sendo 
ja senso comum, inclusive de toda a comunidade cientifica, que esse isolamento constitui 
uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanco do virus. 

DECRETA: 

Art. 1Q - 0 art. 6Q do Decreto Municipal nQ 218, de 25 de maio de 2020, 
passara a viger com a seguinte redacao: 

Art. 6Q - As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a 
qualquer momento, com suas medidas sendo adotadas ate 08 de 
junho de 2020, passivel de prorrogacao, conforme orlentacoes dos 
orgaos de saude da Unlao, Estado e Munidpio. 

Art. 2Q - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

CERTIDA.O DE PUBLICA(:A.O 

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 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 219, de 29 de maio de 2020, que Propiie 
emenda o Decreto Municipal ng 218, de 25 de maio de 2020, e da 
outras providencias, foi publicada na data de hoje por meio de 
afixacao no flanel6grafo situado no atrio da sede do Poder Executivo 
Municipal, e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 

Porteiras(CE), 29 de maio de 2020. 
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