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DECRETO N° 018/2021                                                            

                                                               Ipu/CE, 10 de maio de 2021 

 

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO 

ESTADO DO CEARÁ, NOS TERMOS DO 

DECRETO ESTADUAL Nº 34.058, DE 1º DE 

MAIO DE 2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 017 

DE 03 DE MAIO DE 2021. 

    

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU - CE, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo n.° 543, de 03 de abril de 2020, 

prorrogado em fevereiro deste ano, e no Decreto n.° 33.510, de 16 de março de 2020, os 

quais, respectivamente, reconhecem e decretam, no Estado do Ceará, estado de 

calamidade pública e situação de emergência em saúde decorrentes da Covid – 19;  

 

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o Município de Ipu vem 

pautando sua postura no enfrentamento da pandemia, sempre primando pela adoção de 

medidas baseadas nas recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde;  

 

CONSIDERANDO o resultado de reunião do comitê estratégico encarregado da 

definição das medidas de isolamento social no Estado do Ceará, o qual vem a ser 

constituído por técnicos especialistas, autoridades do governo e, na condição de 

observadores, por chefes e representantes dos Poderes constituídos;  

 

CONSIDERANDO que o cenário da Covid-19 ainda preocupa e inspira cuidados 

segundo os especialistas da saúde, a exigir toda a prudência no processo de liberação das 

atividades econômicas e comportamentais;  

 

CONSIDERANDO que, durante o isolamento social, a Secretaria da Saúde do Município 

se manterá em alerta e atenta no acompanhamento dos dados da Covid-19 em todo o 

Município, buscando sempre orientar e conferir a segurança técnica necessária às 

decisões a serem adotadas no enfrentamento à pandemia, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Do dia 10 a 16 de maio de 2021, o isolamento social no Município de Ipu reger-

se-á segundo os termos do Decreto Estadual n.º 34.058, de 1º de maio de 2021 e Decreto 

Municipal nº 017 de 03 de maio de 2021 como medida de enfrentamento da Covid-19, 

observadas as especificidades previstas nestes Decretos. 
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Art. 2º Em caso de descumprimento a este decreto, o autuado terá um prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de defesa, sob pena de revelia. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

 

Paço da Prefeitura Municipal de Ipu, aos 10 dias do mês de maio de 2021. 

 

        AFIXE-SE 

    DIVULGUE-SE 

               PUBLIQUE-SE 

   

 

Robério Wagner Martins Moreira 

Prefeito Municipal 
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