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DECRETO Nº 015/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 
 
 
DECRETA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA  EM SAÚDE E 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO 

DA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, Estado do Ceará, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e consonância 
simétrica com o art. 84, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil e,  

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos ao acesso universal  e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196, da Constituição da 
República; 

 
CONSIDERANDO a responsabilidade do Município de Russas em 

resguardar a saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos 
disponibilizados em favor da municipalidade 

 
 
CONSIDERANDO  a declaração pela Organização Mundial da Saúde, 

passada em 11 de março de 2020, afirmando a existência de pandemia de  COVID – 19, 
doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2); 

 
 
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de infecção Humana pelo novo 
coronavírus (Sars-Cov-2), nos termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da 
Saúde, editada com base no Decreto Federal nº 7.616/2011; 

 
CONSDERANDO que a República Brasileira e o Estado do Ceará vêm  

apresentando um crescente número de casos confirmados de contaminação pela 
COVID-19; 

 
CONSIDERANDO a urgente e inadiável necessidade de adoção de 

medida de biossegurança, para retração dos casos, suspeitos e confirmados, de COVID-
19, objetivando o enfrentamento e a contenção da disseminação da doença, em resposta 
à emergência de saúde pública, nos termos e disposições contidos na lei federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
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DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica decretada situação de emergência em saúde no âmbito do 
Município de Russas em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Scars-Cov-2), 
já declarada pela Organização Mundial de Saúde.  

 
Art. 2º - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta 

deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo coronavírus (Scars-Cov-
2), as medidas para enfrentamento emergencial de saúde pública, de importância 
internacional, no âmbito do Município de Russas, definidas nos termos deste Decreto.  

 
Art. 3º - As ações e serviços municipais, voltados à contenção da situação de 

emergência, no enfrentamento da transmissão do coronavirus(Scars-Cov-2)serão 
articuladas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a qual deverá buscar a 
articulação plena com as demais Secretarias e órgãos da administração Municipal. 

 
Art. 4º -  São medidas que compõem a ação da Secretaria Municipal de 

Saúde, no enfrentamento local da transmissão do coronavirus(Scars-Cov-2): 
I – Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas 

durante a situação de emergência; 
II – articular-se com as demais Secretarias e demais órgãos da administração 

direita e indireta do Município de Russas; 
III – articular-se com as entidades representativas de classes e associações, 

bem como com as igrejas e entidades privadas; 
IV – Encaminhar ao Prefeito Municipal relatórios da gestão emergencial e as 

ações administrativas em curso; 
V – divulgar a população informações relativas à situação de emergência 

decorrente da infecção Humana pelo novo coronavírus(Scars-Cov-2); 
VI – Adquirir bens e contratar serviços necessários para a atuação na situação 

de emergência. 
VII- requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, 

nos termos do inc. XXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, do inciso XIII, do 
art. 15, da Lei Federal nº 8.080/1990, e do inciso VII do § 3º, e inciso III do § 7º do art. 
3º da Lei Federal nº 13.979/2020; 

VIII- disciplinar a rotina de funcionamento e os atendimentos prestados nas 
Unidades  Municipais de Saúde; 

IX – Comunicar ao Prefeito Municipal de Russas, bem como à Secretaria 
Estadual de Saúde, para providências cabíveis, o encerramento da situação de 
emergência decretada neste Decreto, em prazo não superior ao declarado pela 
Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará. 

 
Parágrafo único  - As Secretarias e órgãos da administração direta e indireta 

do Município de Russas, naquilo que vise o cuidado emergencial de contenção e 
enfrentamento da transmissão do coronavírus (Scars-Cov-2), poderão adquirir bens e 
contratar serviços necessários para a atuação na situação de emergência. 
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Art. 5º - Ficam suspensos, no âmbito do Município de Russas, pelo prazo 
de 15(quinze) dias 

I – Os eventos, de qualquer natureza, que exijam prévio conhecimento do 
Poder Público, com público superior a 100(cem) pessoas; 

 
II – As atividades escolares/educacionais, em todas as escolas da rede pública 

municipal de ensino; 
 
III – as atividades dos serviços de convivência inerentes à Secretaria do 

Trabalho e Assistência Social de Russas, vinculadas aos CRAS’s  e Centros de 
Convivência; 

 
IV – as atividades coletivas desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, com 

pessoas acima de 60(sessenta) anos bem como com grupos de pessoas consideradas 
vulneráveis à transmissão do coronavírus; 

 
V – o transporte sanitário de deslocamentos de pacientes com agendamentos 

de consultas ambulatoriais a Fortaleza; 
 
VI – cirurgias eletivas e pequenas, consultas ambulatoriais eletivas, 

atendimentos odontológicos, endoscopias e exames eletivos; 
 
VII – eventos esportivos, artísticos e culturais; 
 
VIII – a participação dos servidores municipais ativos em quaisquer eventos, 

cursos de capacitação, cursos de formação ou de aperfeiçoamento; 
 
IX – as férias de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde;  
  
§ 1º - A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Município de 

Russas, de que trata o inciso II, terá início a partir do dia  18 de março de 2020; 
 
§ 2º Recomenda-se às instituições de ensino privado existentes no Município 

de Russas a adoção de medidas que visem a prática de atos de contingenciamento de 
pais e alunos, inclusive, a possibilidade de suspensão das atividades escolares 

 
Art. 6º - Durante o prazo de suspensão, de que trata o art. 5º, deste Decreto,   

os serviços administrativos das diversas secretarias e órgãos da administração 
municipal direta e indireta somente ocorrerão internamente, não havendo atendimento 
ao público, com exceção: 

 
I – Sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde; 
II – Atenção Primária à Saúde; 
III – o CAPS; 
IV – Central de Abastecimento Farmacêutico 
V – Unidade de Pronto Atendimento; 
VI – Centro de Saúde Margarida Leandro; 
VII – Prestadores de Serviços hospitalares; 
VIII – Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS e infectologia; 
IX – Laboratório Municipal e Contratado; 
X – Serviço de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
XI – Realização de atualização, revisão,  e averiguação do cadastro único, na 
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sede e na zona rural; 
XII – visitas domiciliares do programa federal  primeira infância no SUAS; 
XIII – atividade de atendimento, encaminhamento e orientações aos usurários 

do SUAS, nas unidades da rede socioassistencial; 
XIV -  atendimento às vítimas de violência no CREAS; 
XV – atividade do Conselho Tutelar 
XVI – DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito 
XVII – GCM - Guarda Civil Municipal 
XVIII – Setor de Tributação, arrecadação e fiscalização 
 
Parágrafo primeiro – os serviços de que trata o caput  do art. 6º terão seu 

horário de trabalho corrido, das 07:30hs às 13:30hs; 
 
Parágrafo segundo – os processos de licitação iniciados e em curso da 

realização de suas sessões deverão promover todos os atos para a conclusão, para tanto 
devendo a Comissão de Licitação praticar os expedientes nos horários já determinados; 

 
 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário,  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ, em 17 de 

março de 2020. 
 
 
 
 
 

Raimundo Weber de Araújo 
Prefeito Municipal de Russas 

 
 
 
 
 
 
 
 


