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DECRETO Nº 11, de 17 de março de 2020. 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 
DECORRENTE DE INFECÇÃO HUMANA PELO 
NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) NO 
MUNICÍPIO DE CHOROZINHO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.  

O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE, no uso de suas 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de fevereiro de 2020, o 

Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que 

exige esforço conjunto de todo o sistema Único de Saúde pela identificação da 

etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de 

março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria n.° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n.° 13.979/2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo 

do Estado do Ceará, que Decreta a situação de emergência em Saúde e dispõe sobre 
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medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (covid-19); 

CONSIDERANDO a confirmação de casos de covid-19 no Estado do Ceará e a 

necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos 

de saúde pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de se reunirem esforços conjuntos de todos os 

sistemas de saúde no emprego de medidas de prevenção e controle para evitar a 

disseminação do vírus e o comprometimento da saúde da coletividade em uma 

escala global; 

CONSIDERANDO que o direito coletivo à saúde pública é dever do Estado, e cabe 

aos entes federativos à adoção de medidas de controle, visando retardar possível 

colapso no Sistema de Saúde Pública; 

CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a 

saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos 

disponibilizados no Município; 

CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir com 

qualquer forma para propagação da infecção e transmissão local da doença; 

CONSIDERANDO as dinâmicas do avanço da epidemia no país e no mundo, bem 

como a situação singular do Estado do Ceará, cujo período de estação chuvosa 

acentua a probabilidade de contágio e de novas infecções humanas.  

DECRETA: 

Art. 1° - Fica decretado situação de emergência em Saúde Pública no município de 

Chorozinho, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19). 

Art. 2° - Ficam estabelecidos, nos termos deste Decreto, os procedimentos a serem 

adotados, no âmbito de competência do Poder Executivo do município de 

Chorozinho, para fins de prevenção da transmissão da COVID-19. 
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Art. 3° - Todos os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta 

e indireta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo 

Coronavírus (COVID-19), as medidas determinadas neste Decreto.  

Art. 4° - A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo monitoramento da 

emergência em saúde pública. 

Parágrafo Único - Compete à Secretaria Municipal de Saúde modificar/alterar as 

medidas referentes ao enfrentamento da proliferação do COVID-19 no âmbito 

municipal, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 

Art. 5° - Os servidores e os empregados públicos que estiverem afastados deverão, 

antes de retornar ao trabalho, informar à chefia imediata, o País e o Estado que 

visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem.  

Parágrafo Único - Os servidores e os empregados públicos que estiverem em 

contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado também devem 

informar o fato à chefia imediata.  

Art. 6° -  No caso de dúvidas sobre COVID-19 (Coronavírus), entrar em contato pelo 

telefone (85) 3311719, de segunda a sexta, das 08:00h às 16:00h - Secretaria de 

Saúde do Município.  

Art. 7° - Ficam suspensos, no âmbito municipal por 15 (quinze) dias, a partir do dia 

18 de março de 2020:  

I – Eventos, de qualquer natureza, que exijam prévio conhecimento do poder público 

municipal, com público superior a 100 (cem) pessoas; 

II – Atividades educacionais presenciais na rede municipal de ensino, 

recomendando o mesmo para as instituições particulares;   

III – Autorizações para realização de festas, feiras públicas e/ou privadas, serestas 

ou eventos similares;  

IV – Jogos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude;  
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V – As atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais com pessoas acima de 

60 anos;  

VI – Todas as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos desempenhadas no âmbito do CRAS. 

§ 1° – Recomenda-se ao setor privado a adoção das providências referente ao inciso 

I desse artigo, ficando abrangidos no tocante a suspensão de atividades coletivas, 

eventos realizados em templos, igrejas ou outras entidades religiosas. 

 § 2° - A suspensão de atividades a que se refere este artigo poderá ser prorrogada, 

mediante prévia avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 8° - As unidades ambulatoriais, hospitalares e laboratoriais privadas ficam 

obrigadas a informar à Secretaria Municipal de Saúde, resultados de exames 

específicos para COVID-19; 

Art. 9° - Os estabelecimentos que descumprirem o disposto neste Decreto, ficarão 

sujeitos às penalidades previstas na legislação aplicável;  

Art. 10° - Intensificar campanhas de prevenção ao contágio do novo coronavírus 

(COVID-19) em todas as redes sociais, portal oficial do Município e demais meios de 

comunicação utilizando material oficial do governo estadual e federal como fonte.  

Art. 11° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE, 17 DE MARÇO DE 2020. 

 


