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DECRETO LEGISLATIVO N.º 001/2022, DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 

 

 

"DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE NA FORMA PRESENCIAL 

COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELOS VÍRUS 

COVID-19 E INFLUENZA H3N2". 
 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ, Sr. JOSÉ EDILSON ARAÚJO, usando de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgância do Município e pelo Regimento Interno desta 

Casa de Leis e,  

 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 34.509, de 05 de janeiro de 2022, que manteve a 

política de isolamento social para todos os municípios do Estado do Ceará como medida preventiva 

direcionada a evitar a disseminação da COVID-19 e deu outras providências; 

 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 001, de 06 de janeiro de 2022, que manteve a 

política de isolamento social no município de Acaraú/CE, nos exatos termos do Decreto Estadual nº 

34.509/2022; 

 

CONSIDERANDO, o crescimento observado dos casos de contaminação pelo vírus da 

Influenza (Subtipo H3N2) e a necessidade de ser adotadas medidas de enfrentamento ao coronavírus 

(COVID-19) em conjunto com a liberação das atividades econômicas e comportamentais no âmbito do 

Município de Acaraú/CE.  

 
CONSIDERANDO, a necessidade de contenção de infecção humana pelo vírus da 

Influenza (Subtipo H3N2) e do agente “coronavírus” e de adoção de medidas preventivas contra o contágio 

e disseminação do COVID-19 no âmbito deste Poder Legislativo Municipal, especialmente objetivando 

proteger os demais vereadores, servidores e munícipes; 

 

CONSIDERANDO, que diversos órgãos do Estado do Ceará ao iniciar o ano de 2022 

continuaram a adotar o seu funcionamento de maneira remota ou virtual como forma de combater a 

disseminação do vírus COVID-19, como por exemplo: MPCE, TJCE e TRE; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Como medida necessária e eficaz no enfrentamento da disseminação do vírus 

COVID-19 e do vírus da Influenza H3N2, as atividades legislativas da Câmara Municipal de Acaraú/CE serão 

realizadas predominantemente de maneira remota ou virtual, até à zero hora do dia 31 de Janeiro de 2022. 

 

Parágrafo único – As sessões ordinárias e extraordinárias convocadas neste período serão 

realizadas por videoconferência a fim de minimizar os riscos de disseminação e contágio dos vírus COVID-19 

e Influenza H3N2. 

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Cumpra-se. 

 

 

Paço da Câmara Municipal de Acaraú, aos 12 dias de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

JOSÉ EDILSON ARAÚJO 

Presidente 


