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DECRETO MUNICIPAL Nº 049/2020, DE 08 DE SETEMBRO
DE 2020.

 
TRATA DE ATIVIDADES POLÍTICAS QUE
POSSAM CAUSAR AGLOMERAÇÃO NO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, 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 idosos e pessoas com doenças crônicas;
CONSIDERANDO o crescente aumento de casos em todo o estado
do Ceará e Municípios vizinhos;
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 que, seguindo recomendações da comunidade
médica e científica nacional e internacional, essas medidas foram
ampliadas em todo o Estado através do Decreto n° 33.519, de 19 de
março de 2020, e suas alterações posteriores, como forma de
promover o isolamento social da população neste período de combate
à pandemia e, assim, conter o seu rápido avanço no território cearense,
preservando a capacidade de atendimento da rede de saúde estadual,
pública e privada;
 
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio
do Decreto Legislativo n° 543, de 03 de março de 2020, reconheceu,
nos termos do art. 65, da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
estado de calamidade pública no Estado do Ceará, por conta da
pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 009, de 26 de março de
2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito do
município de Icapuí;
CONSIDERANDO que, por recomendação dos especialistas da
saúde, o Município, durante todo o período de enfrentamento da
pandemia, vêm investindo, de forma séria e responsável, em medidas
de isolamento social da população como meio comprovadamente mais
eficaz para desacelerar a disseminação da doença.
CONSIDERANDO o art. 7º, §1º da Resolução do TSE nº
23.623/2020, que institui a estrita observância às regras sanitárias aos
partidos políticos que optarem por realizar suas convenções de
maneira presencial.
CONSIDERANDO o Plano de Segurança Sanitária do Tribunal
Superior Eleitoral para as Eleições 2020.
CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 005/2020 da
Procuradoria Regional eleitoral do Ceará, que orienta a não realização
de convenções partidárias presenciais que implique aglomerações.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 33.730/2020, que suspende
a realização de eventos ou atividades com risco de disseminação da
COVID-19.
 



CONSIDERANDO os Decretos Municipais em vigor, Decreto nº
029/2020 e Decreto nº 047/2020, que vedam a realização de eventos,
espetáculos ou atividades de qualquer gênero com risco de
disseminação da COVID – 19.
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica recomendado aos Partidos Políticos e seus diretórios
locais a realização de reuniões e eventos preferencialmente por meio
virtual, notadamente as convenções partidárias.
 
Art. 2º Fica limitado à participação de até 20 (vinte) pessoas as
convenções partidárias realizadas presencialmente.
§ 1º Em reuniões ou convenções presenciais, calcular o número de
pessoas presentes de acordo com a capacidade da sala, de modo a
permitir distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas.
§ 2º No caso de eventos presenciais, orientar que todos os presentes
usem corretamente a máscara.
§ 3º No caso de eventos presenciais, preferir ambientes com
ventilação natural ou em área externa.
§ 4° Não servir refeições ou realizar outros eventos que impeçam o
uso de máscaras faciais.
§ 5° Evitar a distribuição de material impresso.
§ 6° Disponibilizar lavatórios e/ou álcool em gel 70% em locais de
eventos presenciais.
§ 7º Orientar filiados com mais de 60 anos ou outros fatores de risco a
evitar o comparecimento a atividades presenciais.
Art. 3º O uso da máscara é obrigatório.
Art. 4º Fica proibida a realização de comícios, passeatas, carreatas ou
qualquer evento que cause aglomeração de pessoas.
Art. 5º. Fica reiterada, para todos os efeitos, a situação de emergência
prevista no Decreto Municipal n.º 009, de 26 de março de 2020.
Art. 6º. As disposições deste Decreto serão fiscalizadas por
autoridades das secretarias de saúde ou por agentes de segurança do
Estado e dos municípios, ficando o infrator sujeito à devida
responsabilização civil, administrativa e penal.
§1º Este Decreto não revoga as demais disposições dos decretos já
publicados.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 08 de
setembro de 2020.
 
RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal de Icapuí-CE
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