DECRETO MUNICIPAL Nº 74, de 15 de novembro de 2021.
Prorroga as medidas de combate a
Pandemia do Covid-19 no Município de
Aracoiaba.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº. 04/2020, de 17 de março de 2020 que
decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal, dispondo sobre uma série
de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que entre a colisão dos direitos constitucionais de ir e vir (artigo 5º, inciso
XV) e os igualmente constitucionais direito à vida e à saúde, deve-se prevalecer os direitos à
vida (artigo 5º, caput) e à saúde(art-. 6º, caput), em prestigio milenar do aforismo saluspopuli
suprema lex – “ a saúde é a lei suprema”;
CONSIDERANDO que a forma mais adequada de reduzir a aceleração de difusão do vírus é
reduzir ao máximo o número de aglomeração e circulação de pessoas, conforme preconizado
pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO que, diante dos números apurados, há condições de se continuar o
processo de liberação gradual de atividades econômicas e comportamentais no Município de
Aracoiaba.
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Ceará no Decreto nº
34.399, de 13 de novembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado até o dia 15 de dezembro de 2021, o Decreto Municipal de n.º
04/2020, de 18 de março de 2020, e suas alterações posteriores, permanecendo em vigor no
Município de Aracoiaba, observados, quanto a sua aplicabilidade os critérios de isolamento
social definidos nos decretos anteriores.
Art. 2º Durante o período de vigência deste Decreto o Município de Aracoiaba seguirá as
medidas de Combate ao coronavírus que venham a ser estabelecidas através de Decretos do
Governo do Estado do Ceará.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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