
ABAIARA 
ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA 

DECRETO N° 008/2020, DE 06 DE ABRIL 2020. 

EMENTA: DISPOE SOBRE A SUSPENSAO 
TEMPORARIA DAS ATIVIDADES 
ESCOLARES DA REDE PUBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO REFOR�ANDO AS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DO COVID-19, E ADOTA 
OUTRAS PROVIDENCIAS; 

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Municipio de Abaiara/CE, 
Estado do Ceara, no uso de suas atribuicoes legais, 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante politicas sociais e economicas que visem a reducao 
do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitario as acoes e services para sua promocao, protecao e 
recuperacao (art. 196, CF/ 88); 

CONSIDERANDO o que a Organizacao Mundial de Saude - OMS 
declarou o virus COVID-19 como sendo pandernico em face da 
celeridade na proliferacao decorrente da potencial transmissibilidade; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 33.510/2020, que decretou 
estado de seguido de diversos outros decretos de prorrogacao e atos de 
diversas naturezas juridicas realizados pelo Govemo Estadual visando 
reforcar as medidas de com bate ao virus e suas 
consequencias.emergencia em saude no ambitc estadual, dispondo 
sobre uma serie de medidas para enfrentamento e contencao da 
infeccao humana provocada pelo novo coronavirus; 

CONSIDERANDO que o Estado do Ceara, por meio do Decreto 
33.532/2020 no que dispoe o artigo 1 ° prorrogou a suspensao das 
atividades escolares por mais 30 {trinta) dias; 
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CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar as medidas no Municipio 
de Abaiara para prevenir e combater a pandemia ja que ainda se 
encontra crecente em nosso Estado; 

DECRETA 

Art. 1 ° Fica prorrogado o prazo da suspensao das atividades escolares 
em toda a rede municipal de ensino previsto no art. 1 ° do Decreto n°. 
007 /2020 por mais 30 (trinta) dias, a contar de 06 de abril de 2020, 
podendo ser reavaliada a qualquer tempo pela administracao; 

§ 1 ° Cabera a Secretaria Municipal de Educacao a partir do retomo das 
atividades das escolas municipais a reorganizacao do calendario escolar 
para a devida reposicao de aulas e atividades interrompidas por forca 
dos decretos municipais; " 

§ 2°. Pelo mesmo prazo contido no caput deste artigo permanecem 
vedadas as atividades com aglomeracoes de pessoas e mesmo as que 
tiverem que imprescindivelmente ocorrer presencialmente devera 
manter as cautelas de prevencao do Ministerio da Saude, como 
higienizacao e distanciarnento dos presentes. 

Art. 2°. As atividades da adrninistracao municipal que nao exigirem 
atendimentos presenciais e presenca dos servidores nos seus locais de 
trabalho permanecem sendo executado pelos meios tecnol6gicos de 
trabalho a distancia via internet, aplicativos, e-mails, e, services 
eletronicos, reunioes e deliberacoes tambem poderao ocorrer por meio 
remoto; 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao-, 
revogando-se as disposicoes legais em contrario; 

LEITE AFO 

Gabinete do Prefeito em 06 de abril de 2020. 

Afixe-se. 

Publique-se. 

Prefeito Municipal 

1 Publica�ao por afixa�ao e disponiblliza�ao no Diario Oficial. 
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