
DECRETO No 2.306 

Pacatuba 

DE OS DE MAIO DE 2020. 

PRORROGA, INTENSIFICA . E 
ESTABELECE MEDIDA IMPOSITIVA DE 
ISOLAMENTO SOCIAL, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE PACA TUBA, COMO 
FORMA DE ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA COVID-19, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o Art. 107, inciso l, alínea "a" da Lei Orgânica do 
MuniCípio, e o Art. 30 da Lei Municipal n° 1.288/ 20 14; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade Pública Decretado no âmbito do 
Estado do Ceará, reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 543, da 03 de abril de 2020, 
em face do cenário de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde declarada em todo 
o Estado do Ceará, nos termos do Decreto n°33.510, de 16 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a prorrogação e endurecimento de medidas contra a 
disseminação do coronavírus no âmbito do Estado do Ceará, nos termos do Decreto 
no 33.575, de OS de maio de 2020; 

CONSIDERANDO que, segundo relatórios das autoridades de saúde, a 
doença vem tendo um avanço exponencial em todo o Estado, com reflexos evidentes 
no M.unicípio de Pacatuba, sobrecarregando o sistema integrado de saúde; 

CONSIDERANDO que o isolamento social ainda vem sendo a medida mais 
eficaz no enfrentamento da pandemia, recomentada pela comunidade médica 
mundial; 

CONSIDERANDO que a contenção da disseminação do coronavírus 
demanda maior rigidez das medidas restritivas já impostas em Decretos anteriores, 

;•Jente quanto ao isolamento social; 
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CONSIDERANDO que a população local vem claramente desrespeitando 
as medidas de restrição decretadas anteriormente, serv1ndo, pois, de vetor na 
transmissão do coronavírus, o que, naturalmente, demanda a restrição de circulação 
de pessoas e veículos particulares; 

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do agente público a 
preservação das vidas humanas sob sua responsabilidade, e que, nesse sentido, deve 
haver a colaboração dos munícipes no sentido de atender às orientações das medidas 
restritivas impostas, 

DECRETA: 

Art. 1 o - Ficam prorrogadas até o dia 20 de maio de 2020, todas as vedações e demais 
medidas estabelecidas pelo Decreto Municipal n° 2.299, de 20 de março de 2020, bem 
como aquelas estabelecidas posteriormente pelo Poder Público Local. 

Art. 20- No período de Zero hora do dia 07 de maio de 2020 às 23 59 do dia 20 de 
maio de 2020, fica estabelecido o dever geral de permanência domiciliar no 
mundpio de Pacatuba, compreendido como a obrigação do munícipe em permanecer 
em sua res1dência, sendo terminantemente proibida a circulação de pessoas em 
espaÇos e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias 
públicas, ressalvadas as hipóteses estabelecidas neste mesmo Decreto. 

§ 1 o - A restrição de circulação imposta no "caput' deste artigo fica ressalvada, desde 
que comprovado perante a autoridade fiscalizadora, nas seguintes hipóteses · 

I - para o deslocamento às unidades de saúde para atendimento médico; 
n- para fins de assistência veterinária; 
m- deslocamento para o trabalho em atividades essenc1ais ou estabelecimentos 
autorizados a funcionar na forma da legislação; 
IV -circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco; 
V - deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo 
funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação; 
VI - deslocamento para serviços de entregas, na modalidade delivery, 
vn- deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, 
buscando atender à determinação de autoridade pública; 
VIII - a circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças 
ou a portadores de deficiência ou necessidades especiais; 
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IX . deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais 
estabelecimentos que, na forma da legislação, permaneçam em funcionamento 
exclusivamente para serviços de entrega; 
X · o trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente 
mais vulnerável ; 
XI · deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros 
motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

§ 20 - De forma a justificar a necessidade de deslocamento, desde que dentro das 
hipóteses elencadas no § 1° deste artigo, a pessoa deverá portar documento 
comprobatório do enquadramento da situação excepcional que justifique seu 
deslocamento, admitindo-se, a critério da autoridade responsável pela fiscalização, 
a ap~esentação de outro documento idôneo. 

Art. 3° · A fiscalização das medidas de isolamento social ora impostas ficará 
a cargo da Secretaria Segurança, Defesa Civil e Patrimonial, podendo, para 
tanto, valer-se do poder de polícia outorgado à autoridade pública. 

Art. 40 - Durante o mesmo período estabelecido no Art. 20 deste Decreto, 
serão estabelecidas barreiras sanitárias, no horário compreendido 08:00h e 
21 :OOh, as quais autorizarão somente a entrada de pessoas que residam no 
município, e ainda: 

I · deslocamento em alguma das situações excepcionais previstas no § 1°, do Art . 
20, deste Decreto; 
n- trânsito de veículos pertencentes a estabelecimentos ou serviços essenciais em 
funcionamento; 
111 · deslocamento de veículos relacionados às atividades de segurança e saúde; 
IV ·transporte de carga; 
V · serviços de transporte por táxi, mototáxi ou veículo disponibilizado por aplicativo. 

Art. 60 - Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção, industriais, 
descartáveis ou caseiras, àquelas pessoas que, durante a pandemia, necessitarem sair 
de suas residências nas situações excepcionais estabelecidas neste Decreto, em 
especial quando estiverem em locais públicos ou, mesmo que privado, apresentem 
aglomerações de pessoas, transporte coletivo ou em estabelecimentos comerciais em 
funcionamento. 

Art. 70 - O descumprimento ao disposto neste Decreto sujeitará o infrator a 
responsabilização cível, administrativa e criminal, sem prejuízo do uso da força 
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policial, se necessário, para prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser, ainda, 
aplicadas as sanções de apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade. 

Parágrafo único. A definição da dosimetria da sanção a ser imposta à pessoa que 
descumprir as medidas impostas por este Decreto ficará a cargo da autoridade 
responsável pela fiscalização, devendo observar a gravidade da conduta, as 
consequências da infração e a situação econômica do infrator. 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de catuba/CE, em OS de maio de 2020. 
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