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DECRETO Nº 020/2020                                              de 05 de maio de 2020. 

 

PRORROGA, NO ÂMBITO MUNICIPAL, AS 

MEDIDAS RESTRITIVAS DE ENFRENTAMENTO À 

COVID – 19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, DIEGO 

GONDIM FEITOSA, no uso das suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia decorrente do Covid-19 

pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO o reconhecimento de estado de calamidade pública 

no Brasil em decorrência da Covid-19; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Nº 33.510, de 16 de março de 

2020, oriundo do Governo do Estado do Ceará, que “Decreta situação de 

emergência em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da 

infecção humana pelo novo coronavírus”; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Nº 33.530, de 28 de março de 

2020, oriundo do Governo do Estado do Ceará, que “Prorroga as medidas para 

enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus”; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Nº 33.519, de 19 de março de 

2020, oriundo do Governo do Estado do Ceará, que “Intensifica as medidas para 

enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus”; 

CONSIDERANDO o conteúdo do Decreto Nº 006, de 16 de março de 

2020, oriundo do Chefe do Poder Executivo do Município de Missão Velha; 

CONSIDERANDO as orientações oriundas da Confederação Nacional 

dos Municípios direcionada aos gestores municipais quanto aos atendimentos na 

área de Assistência Social; 

CONSIDERANDO as orientações do Ministério da Saúde em relação 

ao Covid-19; 

 

RESOLVE E DECRETA: 
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Art. 1º Ficam prorrogadas até o dia 20 de maio de 2020 as vedações e 

demais disposições do Decreto n° 006, de 16 de março de 2020, e alterações 

posteriores. 

Art. 2° É obrigatório, em todo o Município de Missão Velha, a partir de 

6 de maio de 2020, o uso de máscaras de proteção facial, industriais ou caseiras, 

por todas as pessoas que precisarem sair de suas residências, principalmente 

quando dentro de qualquer forma de transporte público, individual ou coletivo, em 

espaços ou locais públicos, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público. 

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, aqueles que 

não observarem o disposto neste artigo serão impedidos de ingressar em espaços e 

locais públicos, em transporte público, individual ou coletivo, bem como de 

adentrar em quaisquer estabelecimentos que estejam em funcionamento. 

Art. 3° Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo de suspensão 

das aulas presenciais em estabelecimentos de ensino, públicos e privados, e demais 

atividades ou eventos previstos. 

§ 1° A suspensão a que se refere o “caput”, deste artigo, não impede as 

instituições de ensino de promoverem atividades de natureza remota, desde que 

viável operacionalmente. 

§ 2° Para os fins do § 1°, deste artigo, ficam autorizadas as atividades 

internas das instituições de ensino objetivando a preparação de aulas para 

transmissão virtual. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA (CE), 

em 05 de maio de 2020. 
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