DECRETO 045 de 27 de setembro de 2020

Prorroga as medidas de isolamento
social no âmbito do Município de Brejo
Santo-CE, e adota outras providencias.

A Prefeita do Município de Brejo Santo (CE), no uso de suas atribuições
constitucionais e legais vigentes:
CONSIDERANDO a situação de Calamidade Pública causada pela pandemia de
SARS-COV2 (COVID19), reconhecida em âmbito municipal por força do Decreto
012 de 04 de abril de 2020, e pelo Decreto Legislativo 545 de 8 de abril de 2020 da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que, desde o início da pandemia, a Prefeitura de Brejo Santo se
mantém firme no propósito de proteger a vida do cidadão, buscando, com
seriedade e responsabilidade, a adoção de medidas pautadas em recomendações
dos especialistas da saúde para enfrentamento da COVID-19;
CONSIDERANDO que, segundo dados do Estado do Ceará, embora tenha havido
melhora nos dados da COVID19 em diversos municípios cearenses, incluindo Brejo
Santo, o cenário da pandemia ainda inspira cautela e atenção, não se podendo, no
entendimento dos especialistas da saúde, prescindir, no atual estágio em que
estamos do avanço da doença, do isolamento social e de sua regionalização como
políticas públicas de enfrentamento da pandemia, comprometidas, acima de tudo,
com a vida do cidadão;
CONSIDERANDO a manutenção da tendência epidemiológica referente ao contágio
da COVID19 no Município de Brejo Santo, o que autoriza a permanência na fase 04
do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e
Comportamentais do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO o teor do Decreto 33751 de 26 de setembro de 2020, do Governo
do Estado do Ceará;

DECRETA
Art. 1º. Ficam prorrogadas até as 23:59 horas do dia 04 de outubro de 2020 as
vedações e demais disposições dos Decretos n.° 007 de 16 de março de 2020, 008,
de 20 de março de 2020 , 018 de 15 de maio de 2020, 036 de 02 de agosto de 2020,
038 de 16 de agosto de 2020, decreto 040 de 30 de agosto, 042 de 13 de setembro
de 2020, 043 de 20 de setembro de 2020 e alterações posteriores, com as exceções
estabelecidas no presente decreto.
Art. 2º. O Município de Brejo de Santo permanecerá na Fase 4 do Processo de
Abertura Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais no Estado
do Ceará de acordo com as disposições dos decretos municipais 042 de 13 de
setembro de 2020 e 043 de 20 de setembro de 2020 observadas as especificidades
constantes nesse artigo.
§ 1° No Município de Brejo Santo, passa a ser autorizado(a)s:
I - A operação dos ônibus/veículos de fretamento e turismos com a capacidade
total, observados os protocolos gerais e setoriais de medidas sanitárias previstas
para a atividade;
II - A ampliação do horário de encerramento dos salões de beleza de 16h para 20h;
§ 2° O desempenho de quaisquer atividades já liberadas deverá guardar absoluta
conformidade com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes
protocolos gerais e setoriais, devidamente homologados pela Secretária da Saúde.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário.
Paço da prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, 27 de setembro de 2020.
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Prefeita Municipal

