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DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 
 

EMENTA: Dispõe sobe as medidas para 
enfrentamento da infecção humana pelo Novo 
Coronavírus, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Canindé, Vereador Francisco Alan de Oliveira 
Uchôa, no uso de suas atribuições legais, asseguradas no Regimento Interno e Lei 
Orgânica do Município, considerando que, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido 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 artigo 196, da Constituição da 
República; 
 
Considerando a declaração pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 
2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

Considerando o disposto no Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou 
situação de emergência em saúde no âmbito estadual, dispondo sobre uma série de 
medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo 
coronavírus; 

Considerando a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir das autoridades 
públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da disseminação da 
doença, preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis 
pela contaminação; 

Considerando o crescente aumento, no Estado do Ceará, do número de casos de 
pessoas infectadas pelo novo coronavírus; 

Considerando que, para conter esse crescimento, é de sua importância a diminuição, 
ao máximo, de circulação de pessoas no território municipal; 

Considerando ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão 
constitucional; 

Considerando a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento social 
da população durante o período excepcional de surto da doença, sendo já senso 
comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse isolamento constitui uma 
das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus. 
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D E C R E T A: 

 
Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do Poder 
Legislativo de Canindé, ficam definidas nos termos deste Decreto. 
 
Art. 2º - Fica decretado ponto facultativo o expediente público dos dias 23, 24, 26 e 27 
de março de 2020.  
 
Parágrafo Único – Fica assegurado o feriado do dia 25 de março de 2020, conforme 
Decreto Municipal nº 010/2020, em alusão ao Dia da Carta Magna no Estado do Ceará. 
 

Art. 3º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 2º. 
 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Canindé, aos 17 de Março de 2020. 
 

 

 
Francisco Alan de Oliveira Uchôa 

Presidente 

 
 


