DECRETO N° 0320001/2022, DE 20 DE MARÇO DE 2022.

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE CAMOCIM, COMO MEDIDA
NECESSÁRIA PARA ENFRENTAMENTO
DA
COVID-19,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL DE CAMOCIM, Estado do Ceará, no uso das
atribuições e competências, que lhe são conferidas pelo art. 66, inciso VI, da Lei
Orgânica Municipal e;
CONSIDERANDO todo o contexto social e econômico delicado provocado pelas
medidas necessárias ao enfrentamento da COVID 19;
CONSIDERANDO que, durante essa abertura de atividades e isolamento social, a
Secretaria de Saúde do Município de Camocim se manterá em alerta e atenta no
acompanhamento dos dados da COVID-19, buscando sempre respaldar e conferir a
segurança técnica às decisões de enfrentamento à pandemia;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 34.600, de 19 de março de 2022, que dispõe
sobre medidas de isolamento social contra a covid-19 no Estado do Ceará, com a
liberação de atividades.
DECRETA:
Art. 1° De 21 de março a 03 de abril de 2022, o isolamento social, no Município de
Camocim, será regido segundo os termos do Decreto Estadual nº 34.600, de 19 de
março de 2022, que dispõe sobre medidas de isolamento social contra a covid-19,
com a liberação de atividades.
Art. 2° Deixa de ser obrigatório o uso de máscaras de proteção em ambiente ao ar
livre, público ou privado, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer,
centros abertos de eventos, feiras, estádios de futebol e demais espaços que não
sejam cercados ou delimitados por teto e paredes, divisórias ou qualquer barreira
física, vazadas ou não, com ou sem janelas, destinados à utilização simultânea de
várias pessoas.
Parágrafo único. Fica recomendado o uso de máscaras, em ambientes abertos, por
idosos, pessoas com comorbidades ou que estejam com sintomas gripais
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Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde, de forma concorrente com os demais órgãos
municipais competentes, se encarregará da fiscalização do cumprimento do disposto
neste Decreto, competindo-lhe também o monitoramento dos dados epidemiológicos,
para fins de avaliação e permanente acompanhamento das medidas estabelecidas
para abertura responsável das atividades econômicas e comportamentais.
Art. 4º Os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Ceará
(SESA) e pela Secretaria Municipal de Saúde devem ser rigorosamente observados
pelos estabelecimentos econômicos de Camocim.
Art. 5º Sem prejuízo de outras medidas já previstas em legislação própria, o
descumprimento das regras disciplinadas neste Decreto sujeitará o responsável às
sanções civil, administrativa e criminal cabíveis.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM, em 20 de março de 2022.

Maria Elizabete Magalhães
PREFEITA MUNICIPAL DE CAMOCIM
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