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DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2020, DE 20 DE ABRIL DE 2020. 
 

EMENTA: Prorroga as medidas adotadas no Decreto 
nº 006/2020, as quais continuam necessárias para o 
enfrentamento do avanço do Novo Coronavírus.  

 

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 que, por meio do Decreto n° 30.519, de 19 de março de 2020, essas 
medidas iniciais de combate à pandemia, a partir de critérios técnicos e científicos, foram 
intensificadas em todo o território estadual 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, todos 
aqueles que, no período de disseminação ampla da pandemia, venham a precisar de 
cuidados médicos;  

Considerando que, as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, da 
Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI e da equipe técnica da Secretária da Saúde do 
Estado, 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; 

Considerando que, no Estado Ceará, o avanço da doença vem se aproximando, cada vez 
mais, de seu estado crítico, com o aumento significativo do número de infectados,  
demandando das unidades de saúde estaduais e municipais, públicas e privadas, uma 
verdadeira força tarefa, nos últimos dias, para contornar o problema, o que se tem feito 
mediante o aumento expressivo do corpo de profissionais e da própria estrutura física e 
material de todos os hospitais, de sorte a possibilitar os cuidados médicos necessários aos  
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pacientes que procurarão o sistema de saúde por conta de complicações decorrentes da 
pandemia;  

Considerando que, para evitar o prejuízo à capacidade de atendimento da rede de saúde 
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 e municipal, das medidas de restrição à 
circulação de pessoas, por meio do isolamento social; 

 

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 - O ponto facultativo para o serviço público no âmbito do Poder Legislativo local, 
previsto no Decreto nº 006/2020, fica estendido para o período de 20 a 30 de abril de 
2020, seguindo, assim, as mesmas normas adotadas por sua Excelência o Governador do 
Estado do Ceará, bem como da Senhora Prefeita Municipal de Canindé. 
 
Parágrafo Único – Ficam mantidos os feriados nacionais dos dias 21 de Abril – dia de 
Tiradentes e 01 de Maio – dia do Trabalho. 
 
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 20 de Abril de 2020. 
 

 
Francisco Alan de Oliveira Uchôa 

Presidente 

 
 


