
Decreto Municipal n2 272, de 20 de dezembro de 2021. 

EMENT A: DISP0E SOHRE A ATUALIZA(:A.0 DAS 
MED/DAS DE ISOLAMENTO NO MUN/Cf PIO DE 
PORTE/RAS, ESTADO DO CEAAA, CONSTANTES NOS 
DECRETOS MUNICIPAIS ANTERIORMENTE 
PUBLICADOS, EDA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a ocorrencia de calamidade pubhca reconhecida no 
Estado do Ceara par meio do Decreto Legislativo nQ 544, de 03 de abril de 2020, 
por conta da pandemia da COVID-19, bem como o disposto no Decreto Municipal 
n2 206, de 17 de marco de 2020, e seguintes publicados tambern em razao das 
dificuldades provocadas pela doenca, declarou situacao de ernergencia em saude 
em todo o territ6rio municipal; 

CONSIDERANDO a declaracao de Emergencia em Saude Publica de 
Importancia Nacional (ESPIN), em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo 
coronavirus (Sars-Cov-2), nos termos da Portaria nQ 188/2020, do Ministerio da 
Sande, editada corn base no Decreto Federal n2 7.616/2011; 

CONSIDERANDO o aumento do mimero de casos suspeitos, 
confirmados e de 6bitos provocados pelo COVID-19, no Municfpio de Porteiras e no 
Estado do Ceara, de onde surge a necessidade de adocao de normas de 
biosseguranca espedficas para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, 
objetivando o enfrentamento e a contencao da disseminacao da doenca: 

CONSIDERANDO o teor dos Decretos Estaduais, que intensificam e 
prorrogam as medidas adotadas pelo Estado do Ceara para contencao do avanco 
do novo coronavirus e que o momenta epidemiol6gico da COVID-19 no Esta.do e no 
Munidpio inspira cuidados segundo as autoridades da saude, nao sendo 
recomendavel a realizacao de eventos que possam causar qualquer tipo de 
aglomeracao: 

CONSIDERANDO a necessidade de manutencao das medidas ainda 
mais rfgidas, diante do que se depreende do Boletim Epidemiol6gico de Porteiras - 
Ceara, bem como em razao da baixa adesao da populacao ao isolamento social no 
Munidpio; 

CONSIDERANDO a publicacao do Decreto Estadual n2 34.418, de 27 de 
novembro de 2021, que prorroga as medidas de isolamento social e estabelece os 
protocolos sanitaries para a realizacao de eventos no final do ano, reveillon, pre� 
carnaval e camaval; 
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CONSIDERANDO que a Organizacao Mundial de Saiide alertou, no dia 
29.11.2021, que a variante Omicron tern um numero sem precedentes de mutacoes 
na proteina spike do virus, algumas <las quais sao preocupantes por seu potencial 
impacto na trajet6ria da pandemia, com risco global considerado muito alto, 
exigindo-se a aceleracao do processo de vacinacao: 

CONSIDERANDO nao ser possivel excluir a possibilidade da pandemia 
recrudescer nos pr6ximos meses e durante o ano de 2022, em face de novas 
variantes, ocasionando o aumento de casos e 6bitos, semelhante ao que esta 
acontecendo em alguns palses, nao sendo prudente relaxar com as medidas de 
isolamento; 

CONSIDERANDO a Recornendacao do Mintsterio Publico n2 

0074/2021/PmJPTR, no sentido de adotar providencias necessanas para garantir 
o efetivo cumprimento dos decretos estaduais e protocolos sanitaries durante a 
realizacao de eventos festivos do final do ano e carnaval. 

DECRETA: 

Art. 12 - Ficam proibidas as festas de final de ano e de revelllon, 
publlcas ou privadas, no periodo de 20 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro 
de 2022, realizadas em espacos publlcos ou privados, inclusive em chacaras 
particulares, independentemente do mimero de pessoas que retina, na area 
urbana ou rural do municipio. 

Paragrafo unico - A proiblcao de que trata o caput deste artigo 
contempla a reallzacao de shows, festas ou eventos privados com cobranca 
ou nao de ingresses, nao se admitindo mterpretacao extensiva. 

Art. 22 - Bares e restaurantes poderao funcionar normalmente, 
inclusive com som ao vivo, desde que nao extrapole a capacidade de 80°/o 
( oitenta por cento) do espaco fisico, exigindo-se o passaporte de vacinacao e 
o cumprimento integral das medidas sanitartas previstas no Decreto 
Estadual 02 34.418, de 27 de novembro de 2021. 

Art 32 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos vinte 
(20) dias do mes de dezembro de dois mH e vinte e um (2021). 

. . . s 
Prefeito' Municipal 
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CERTIDAO DE PUBLICAC.A.O 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de 
suas atributcoes legais, e nos termos do art. 37, caput, da Constitutcao 
Federal, art. 28, inciso X, da Constituicao do Estado do Ceara, art.121, § lQ, da 
Lei Organica do Munidpio de Porteiras, em cumprimento com as exigencias 
legais e em conformidade com a decisao do Superior Tribunal de Iusnca, nos 
autos do Recurso Especial nQ 105.232/96/0053484-S, 

CERTIFICA 

que o Decreto Municipal nQ 272, de 20 de dezembro de 2021, que DISPOE 
SOBRE A A TUALIZA(:AO DAS MEDI DAS DE ISOLAMENTO NO MUNI Cf PIO DE 
PORTE/RAS, ESTADO DO CEARA, CONSTANTES NOS DECRETOS 
MUNICIPAIS ANTERIORMENTE PUBLICADOS, E DA OUTRAS 
PROVID£NCIAS, foi publicada na data de hoje por meio de afixacao no 
flanel6grafo situado no atrio da sede do Poder Executivo Municipal e 
publicado no sitio eletronico do munidpio de Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 
Porteiras(CE), 10 de dezembro de 2021. 

CNPJ:07.654.114/0001/-02 CGC: 06.920.279-06 
Rua Mestre Zuea, 16, Centro - CEP 63 270-000 

PABX: (88) 3557- 1254/ 1230/ 124211253 
E-mail: Wlorer@oorteims.ee aov hr 


