
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 459/2021, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispoe sobre a prorrogacao das 
medidas de enfrentamento da 
pandemia do Coronavirus (COVID-19), 
devidamente expressas nos decretos 
municipais n°s 396/2020, 398/2020 e 
402/2020, bem como adota, no 
ambito do municipio de Farias Brito, 
as disposi9oes do Decreto Estadual n° 
33. 927, de 06 de Fevereiro de 2021 e 
da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO 
CEARA., NO USO DE SUAS ATRIBUIQOES LEGAIS, QUE LHE CONFEREM 
O ART. 69, DA LEI ORG.ANICA DO MUNICiPIO; 

CONSIDERANDO a intensificacao do numero de casos de pessoas 
infectadas pelo Coronavirus que desenvolveram o Covid-19 em suas formas 
graves e gravissimas, no ambito de todo o municipio De Farias Brito; 

CONSIDERANDO o potencial latente de infeccao que o Municipio de Farias 
Brito pode atingir, caso as medidas de isolamento social sejam desprezadas; 
bem como a pouca infraestrutura hospitalar existente no municipio; 

e CONSIDERANDO o atual cenario da doenca no Brasil e no mundo, em que 
verificado aumento do numero de casos, com isso exigindo o reforco dos 
cuidados necessaries para coibir aglomeracoes, protegendo a vida do 
cidadao, permanecendo o isolamento social como politica publica 
indispensavel no combate a disseminacao do virus; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de vacinacao ja esta em execucao, 
sendo o Estado do Ceara contemplado com um determinado lote de vacinas, 
que serao destinadas aos pacientes prioritarios do primeiro grupo; 

CONSIDERANDO ainda que durante a execucao de Plano Nacional de 
vacinacao as medidas de distanciamento e isolamento social continuarao 
sendo implementadas; 
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CONSIDERANDO que existe, no ambito nacional e estadual, a orientacao 
que o poder publico cancele o ponto facultativo e feriado referente ao periodo 
do carnaval, previsto para o periodo de 15 a 1 7 de fevereiro de 2021; 

DECRETO: 

Art. 1 °. Ficam prorrogadas, ate o dia 1 7 de fevereiro de 2021, as 
medidas de enfrentamento devidamente adotadas pelo poder publico 
municipal de Farias Brito, expressas nos Decretos n°s 396/2020, 398/2020 
e 402/2020. 

Art. 2°. Ficam implementadas, por pertinentes e oportunas, no 
ambito do municipio de Farias Brito, todas as disposicoes, restricoes e 
limitacoes impostas pelo Decreto Estadual n° 33.927, de 06 de fevereiro de 
2021, especialmente o cancelamento de feriado e ponto facultativo no 
periodo do carnaval, devendo haver o funcionamento normal de todos os 
services publicos, notadamente os essenciais. 

Paragrafo Unico: os servidores publicos municipais ativos, 
especialmente os lotados na Secretaria de Saude, que nao comparecerem as 
respectivas reparticoes, no periodo indicado, terao suas respectivas 
ausencias anotadas para posterior desconto no pagamento da remuneracao. 

Art. 3°. As medidas de enfrentamento, dispostas nos Decretos 
Municipais, poderao ser modificadas, a qualquer tempo, por razoes de e conveniencia e oportunidade, sempre no interesse da saude publica. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 
revogadas as disposicoes contrarias. 

PUBLIQUE - SE 

PACO OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 
08 DE FEVEREIRO DE 2021. 

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 
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