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DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020, DE 23 DE MARÇO DE
2020.

 
INTENSIFICA AS MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA
PELO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUI,Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica do
Município.
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal,
CONSIDERANDO a classificação, pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus,
CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se
eleva entre idoso e pessoas com doenças crônicas,
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de
resposta a situação e também de estabelecer uma estratégia de
contingenciamento e de acompanhamento e suporte dos casos
suspeitos e confirmados,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 007, de 17 de março de
2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito do
município de Icapuí;
CONSIDERANDO o crescente aumento de casos em todo o estado
do Ceará e Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vivendo,
a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de
barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da
população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela
contaminação;
CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma
importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no
território municipal;
CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de
maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em
situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção
desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por
mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham.
CONSIDERANDO, por fim, que a situação demanda o emprego
urgente de medidas para promover o isolamento social da população
durante o período excepcional de surto da doença, sendo já senso
comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse
isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes medidas de
controle do avanço do vírus a fim de evitar a disseminação da doença
no município de Icapuí,
 
DECRETA:
Art. 1°Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar
as medidas de restrição previstas no Decreto municipal nº 007/2020,
de 17 de março de 2020, para enfrentamento da infecção pelo novo
corona vírus, fica, a partir de 23/03/2020, suspenso, no âmbito do
município de Icapuí, o atendimento ao público de: bancos, instituições
financeiras, correspondentes bancários, lotéricas e todas as instituições
que possam ter fluxo de pessoas, pelo prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º Ficam, ainda, proibidos de receber novos hóspedes, hotéis,
pousadas e congêneres, devendo os que já estiverem hospedados
terem sua estadia finalizada em até 48h (quarenta e oito horas).
§ 2º Os serviços essenciais que forem exceção à suspensão de
atendimento, conforme o caput do presente artigo e ao art. 1º, § 2º, do



Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 2020, deverão
disponibilizar a todos os seus funcionários Equipamentos de Proteção
Individual, notadamente, máscaras de proteção, além da
disponibilização intermitente de álcool em gel, devendo tomar as
providencias para que os espaços interno e externos tenham pequeno
fluxo de pessoas e estas sejam organizadas em filas que possibilitem a
distância mínima de 02 (dois metros) entre cada pessoa, devendo
haver sinalização, tanto nos ambientes externos quanto internos, para
que o público respeitem a distância mínima. Devendo, ainda, todos os
equipamentos que o público e os funcionários tenham acesso serem
constantemente esterilizados sempre após o seu uso.
§ 3º Fica proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas, sejam em
locais privados ou públicos.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo e em seus parágrafos
ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de até R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas como a
apreensão, a interdição e o emprego de força policial.
Art. 2º O ponto facultativo para o serviço público municipal, previsto
no Decreto n° 006, de 17 de março de 2020, fica estendido para o
período entre os dias 23 a 03 de abril de 2020, mantido o
funcionamento de todos os serviços públicos essenciais de interesse
público, compreendidos no âmbito do Hospital Municipal de Icapuí,
limpeza urbana, Unidades Básicas de Atendimento (UBS),
abastecimento de água e trânsito, que serão realizados normalmente,
nos horários definidos pelos respectivos responsáveis pelos setores.
Bem como os serviços estritamente imprescindíveis do Sistema
Administrativo da Prefeitura Municipal de Icapuí (entre eles de
Licitação, contábil, controle interno, compras e recursos humanos),
todavia, estes poderão adotar sistema de trabalhos remotos e/ou em
rodízio, sempre que possível.
Art. 3º As disposições contidas no art. 4º, do Decreto nº 007, de 17 de
março de 2020 não se aplicam aos profissionais de saúde que realizam
atividades no Hospital Municipal de Icapuí e nas Unidades Básicas de
Atendimento (UBS).
Art. 4º Este Decreto não revoga as disposições dos demais decretos já
publicados.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 23 de
março de 2020.
 
RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal de Icapuí-CE
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