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DECRETO  013 de 06 de abril de 2020. 

 

DECRETA FERIADO MUNICIPAL O DIA 9 

(QUINTA FEIRA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 

A Prefeita do Município de Brejo Santo (CE), no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais vigentes: 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal 005, de 16 de março de 2020, que 

decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal, dispondo sobre uma série 

de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo 

coronavírus;  

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto Municipal 008 de 20 de março de 2020, essas 

medidas iniciais de combate à pandemia, a partir de critérios técnicos e científicos, foram 

intensificadas em todo o território municipal no intuito da promoção do isolamento social da 

população, como melhor alternativa para evitar o avanço da doença, protegendo a vida de 

todos, em especial daqueles que integram seu grupo de risco;  

CONSIDERANDO que a experiência por que têm passado diversos países no enfrentamento 

da doença só corrobora o que vem afirmando reiteradamente a comunidade médica e 

científica mundial, no sentido de que o isolamento da população é o meio mais eficaz para 

conter a rápida disseminação do coronavírus, reduzindo no tempo a curva de crescimento da 

doença e, assim, permitindo que as unidades de saúde não entrem em colapso na capacidade 

de atendimento e possam atender, da melhor forma, todas aqueles que, no período de 

disseminação ampla da pandemia, venham a precisar de cuidados médicos;  

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, da Sociedade 

Brasileira de Infectologia – SBI, da equipe técnica da Secretária da Saúde do Estado e 

Secretaria de Saúde do Município, todas no sentido de que isolamento social, segundo a 

experiência de outros países, é a medida de maior eficácia para desacelerar a disseminação 

da pandemia, dando condições ao setor da saúde para o atendimento da população dentro 

da capacidade da respectiva rede;  
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CONSIDERANDO que, para evitar o prejuízo à capacidade de atendimento da rede de saúde 

estadual por conta da rápida disseminação do novo coronavírus, a única alternativa 

responsável que se apresenta para as autoridades públicas, segundo sólido suporte técnico e 

científico, é a continuidade, em âmbito estadual, das medidas de restrição à circulação de 

pessoas, por meio do isolamento social;  

CONSIDERANDO ser inquestionável a preocupação governamental quanto aos efeitos 

negativos da pandemia em relação à economia, grande afetada pelo avanço do novo 

coronavírus, em especial no tocante à manutenção dos empregos e salários da população 

mais vulnerável, o que já tem ensejado providências por parte do Poder Público nesse 

sentido;  

CONSIDERANDO, contudo, que, neste momento excepcional, o primordial a fazer é lutar, 

com todos os esforços, para que vidas sejam preservadas, o que passa inevitavelmente pela 

necessidade da adoção pelas autoridades públicas de medidas restritivas à circulação de 

pessoas;  

CONSIDERANDO a importância de dispor também sobre os serviços prestados pelos órgãos 

e entidades da Administração durante o período de isolamento; 

CONSIDERANDO que anualmente a QUINTA FEIRA que antecede a SEXTA FEIRA DA 

PAIXÃO da Semana Santa, é data na qual também são celebrados rituais litúrgicos em 

memória a Paixão e Morte de Jesus Cristo e que o referido dia é, tradicionalmente, FERIADO 

MUNICIPAL; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Será FERIADO MUNICIPAL o dia 9 de abril de 2020, (quinta feira) da semana santa 

não funcionando empresas, comercio, indústrias, bancos, escolas, repartições públicas, 

sendo respeitado o serviço de vigilância e fornecimento regular de água. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 

contrário.  

Paço da Prefeitura Municipal de Brejo Santo (CE), 06 de abril de 2020. 

 


