
[·,--� I ' • : MISSAO VELHA 
� I PREFEITURA DA CIDADE 

DECRETO 063 de 26 de dez mbro, .e 2021. 

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO MUN/Cf PIO 

DE, MISSAO VELHA - CEARA, n.9 060, de 12 de 

dezembro de 2021. 

O Prefeito em Exercicio do Municipio de Missao Velha (CE), no uso de suas 

atribuicoes constitucionai; e legais vigentes: 

CONSIDERANDO a continuidade da situacao de Calamidade Publica causada pela 

pandemia de SARS-COV2 er VID19), novamente reconhecida em arnblto Municipal 

por forca do Decreto 008 de 18 de fevereiro de 2021, e reconhecida em 25 de 

fevereiro de 2021 pela Assernbleia Legislativa do Estado do Ceara prorrogando o 

Decreto Legislativo 545 de. 08 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO a serieclade e o comprometimento com que o Municipio vem 

pautando sua postura nc enfrentamento da pandemia, sempre primando pela 

adocao de medidas basead s nas recornendacoes, relat6rios e dados tecnicos das 

equipes de saude: 

CONSIDERANDO o result o de reuniao do cornite estrategico encarregado da 

definicao das medidas de i olamento social no Estado do Ceara, o qua! vem a ser 

constituido por tecnicos E' pecialistas, autoridades do governo e, na condicao de 

observadores, por chefes E' representantes dos Poderes constituidos; 

CONSIDERANDO o cenario de estabilidade que vem apontando os especialistas em 

relacao aos dados epidem i 16gicos e assistenciais relativos a Covid-19 no Estado, 

embora a pandemia ainda inspire cuidados e prudencia por parte de todos; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas que possam, alern de estimular 

o processo de vacinacao, poteger ainda mais a saude da populacao Missaovelhence, 
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Art. 12 Do dia 27 de dezer bro de 2021 a 9 de janeiro de 2022, o isolamento social 

no Municfpio perrnanecera regido segundo os termos do Decreto n.? 060, de 12 de 

dezembro de 2021 de Missao 'elha. e suas alteracoes, como medida de 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 

Art. 22 A Secretaria da Saude do Municfpio, concorrentemente com os demais 

orgaos estaduais e municipals cornpetentes, se encarregara da fiscalizacao do 

cumprimento das medidas de isolamento social, cornpetindo-lhe o monitoramento 

dos dados epiderniologico s, para fins de avaliacao e permanente acompanhamento 

das medidas de isolamento social. 

Paco da Prefeitura Municipal de Missao Velha, em 27 de dezembro de 2021. 
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LUIZ R'JSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO 

Prefeito Municipal 
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