DECRETO Nº 2101.01/2022, de 21 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre as medidas de isolamento social
direcionadas ao controle da disseminação da
COVID-19 no Município de Meruoca/CE, e dá outras
providências

O Prefeito Municipal de Meruoca, José Herton Alves de Sousa, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO que a necessidade de adoção das medidas para obstar a
contaminação ou a propagação do coronavírus (SARC-COV-2) e suas variantes deverá guardar
proporcionalidade com a extensão da situação de emergência;
CONSIDERANDO a importante campanha de vacinação contra COVID-19 realizada
no Município de Meruoca/CE e em todo o Estado do Ceará, dada a essencialidade da
imunização da população para saúde e segurança de todos;
CONSIDERANDO que os dados epidemiológicos e assistenciais relativos às
síndromes respiratórias no Município de Meruoca revelam expressivo aumento do número de
pessoas infectadas;
CONSIDERANDO, por fim, a edição do Decreto Estadual nº 34.513, de 15 de janeiro
de 2022, que dispõe sobre medidas de isolamento social contra a COVID-19 no Estado do
Ceará, com a liberação de atividades, o qual foi ratificado pelo Decreto Municipal nº 170101/2022;
DECRETA:
Art. 1º - Do dia 24/01/2022 até o dia 06/02/2022, fica proibida, no Município de
Meruoca, a realização de todos os eventos e/ou atividades coletivas em espaços e
equipamentos públicos ou privados, tais como shows, festas de casamento, batizado,
aniversários, serestas, música ao vivo, torneios, amistosos, bingos, paredões de música ou
qualquer tipo de evento que cause aglomerações.
§ 1º. Permanecem vigentes as regras previstas no Decreto Municipal nº 1701-01/2022,
de 17 de janeiro de 2022, e no Decreto Estadual nº 34.513, de 15 de janeiro de 2022,
prevalecendo, no entanto, as regras contidas neste Decreto, naquilo que for incompatível.
§ 2. Fica reforçada a exigência de apresentação do passaporte da vacinação em
estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, conforme disposições expressas nos Decretos
indicados no parágrafo anterior.
Art. 2º A Secretaria da Saúde do Município de Meruoca, de forma concorrente com os
demais órgãos estaduais e municipais competentes, encarregar-se-á da fiscalização quanto ao
cumprimento do disposto neste Decreto, competindo-lhe o monitoramento contínuo dos dados
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epidemiológicos e assistenciais da COVID-19, para fins de avaliação e permanente
acompanhamento das medidas estabelecidas.
Art. 3º. Sem prejuízo de outras medidas já previstas em legislação própria, o
descumprimento das regras deste Decreto sujeitará o responsável às sanções civil,
administrativa e criminal cabíveis.
§ 1º. Constatado o cometimento de infração sanitária, o estabelecimento não será
multado, nem interditado em suas atividades, caso o seu responsável providencie a imediata
solução do problema na presença dos agentes de fiscalização.
§ 2º. Se não for sanada a infração na forma do § 1º deste artigo, será o estabelecimento
interditado por 7 (sete) dias, prazo a ser dobrado sucessivamente em caso de reincidência, sem
prejuízo da aplicação da multa prevista no art. 4º deste Decreto.

Art. 4º. O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19, por
pessoas físicas ou jurídicas, ensejará a aplicação pelos órgãos de fiscalização de multa que pode
variar entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a qual poderá ser
dosada por dia de descumprimento.
Parágrafo único. Ao interessado é permitida a apresentação de defesa contra o auto de
infração diretamente no órgão ao qual pertence o agente de fiscalização, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Meruoca, em 21 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

José Herton Alves de Sousa
Prefeito Municipal
JOSE HERTON ALVES
DE
SOUSA:64609391368
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