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DECRETO N.
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1.129/2020,
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de 26 de maio de 20~
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DISl?OE SOBRE A ANTECIPACAO DO FERIADO DE
CORPUS CHRISTI DO DIA 11 DE JUNHO DE 2020,
l?ARA O DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO,
COMO
MEDIDA
DE
DISPESAO
POPULAR
EM
CONSEQUENCIA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DO
NOVO
CORONAVIRUS,
E
DA OUT RAS
PROVIDENCIAS.

I
~;

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceara, JOSE
ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO, no USO das atribui96es legais
que lhe
sac conferidas pela Magna Carta,
Lei Organica do
Municipio e demais Legisla96es em vigor;
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·'CONSIDERANDO que Corpus
parte do calendario da Igreja
seculo XIII,
e que no dia de
principios
mais importantes
eucaristia.
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e uma comemor acao que faz
Cat6lica,
e sua criac;:ao remonta ao
Corpus Christi, celebra-se
um dos
do catolicismo: o sacramento da

Christi

a recomenda9ao
expedida pela
Organiza<;:ao
Mundial da saude (OMS) para enfretamento da pandemia do nova
corona virus,
prevendo uma se r i.e de medidas j a adotadas per
inumeros paises no esfor<;:o mundial de combate ao surto da
doen:;:a;
CONSIDERANDO
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CONSIDERANDO
a necessidade
da ado9ao de medidas para
promover o isolamento social da popu l acao durante o periodo
excepcional de surto da doen<;a, sendo ja senso comum, inclusive
de toda a comunidade cientifica,
que esse isolamento constitui
uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do
avan<;:o do virus;

CONSIDERANDO a declara<;ao de Estado de Calamidade Publica,
Decreto Municipal N.
1. 103/2020,
de 06 de abril de 2020, em
decorrencia da pandemia do Novo Coronavirus.
0

a dd vu Lqacao de boletins epidemiol6gicos
em
que
atesta
que Jaguaribe,
Estado
do ceara
ja
conta com
88(oitenta e oito) cases confirmados de Coronavirus.
CONSIDERANDO
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DECRE'I'A:

todo

Art. 1°.
Fica decretado FERIADO MUNICI?AL, no ambito de
o territ6rio do Municipio de Jaguaribe,
Estado do Ceara,
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Pra~a Senador Fernandes Tavora SIN • CENTRO
CEP:
63475-000
- Fone:
O-XX-88-3522-1770
•

• JAGUARIBE • CEARA
CNPJ: 07.443.708/0001-66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

devendo
fechar
todas as Reparti<;:oes
Publicas
Municipais e
Autarquias
mantidas pelo Foder Publico Municipal,
durante o
expediente do dia 29 de maio de 2020,
Sexta-Feira,
com exce<;:ao
dos servi9os publicos essenciais.
Paragrafo Unico. o feriado descrito no caput
decorrencia
da antecipa<;:ao
ao feriado
religioso
Christi do dia 11 de junho de 2020.

ocorrera em
de Corpus

Art.
2 °.
A det e rmi.nacao de que trata o art.
1°
deste Decreto
nao devera afetar
o funcionamento
dos demais
ae r-v i.coe essenciais,
tais como: fornecimento de agua e esgoto,
socorros
urgentes,
limpeza
publica,
saude,
fiscaliza<;:ao
e
orienta9ao de transito,
ambulancias,
SAMU, e etc.

Art. 3°. Os 6rgaos administrativos
responsaveis pelos
servi9os
considerados
de carater
essencial deverao manter
escalas de mode que seja assegurada a presta9ao ininterrupta dos
mesmos.
Art. 4 ° . O feriado de que trata o art. l
deste
Decreto sujeitara todas as atividades pub l i.cae e privadas no
rnunicipio de Jaguaribe, excepcionando os servi9os essenciais e o
funcionarnento de supermercados.
O

publica<;:ao,
PUBLIQUE-SE,

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
revogando-se as disposi<;:oes em contrario.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PREFE:tTURA MUNICIPAL
2020.

DE JAGUARIBE - CEARA,

aos

26

de

maio

de

°"·-' NOGUEIRA DIOGE~S
,, '
JOSE ABNER
PINHEIRO
PREE'EITO MUNICIPAL
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PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

JAGUARIBE

RETIFICACAO n.0 001 ao Edital do Chamamento Publico N° 08.05.01/2020

A Secretaria de Saude do Municipio de Jaguaribe, no uso de suas atribuicoes
legais, tendo em vista o Chamamento Publico cujo objeto versa sobre o "credenciamento

de pessoas fisicas para a prestacao de services profissionais urgentes na area da
saude em atividades para o enfrentamento da pandemia referente ao Covid-19
(Coronavirus), coordenados pela Secretaria de Saude do municipio de Jaguaribe/CE",
regido pelo Edital n,? 08.05.01/2020, e:
Considerando que o periodo inicialmente previsto para o recebimento das
propostas e documentos de habilitacao de pessoas fisica restou inoportuna devido a
antecipacao do feriado de Corpus Christi do dia 11/06/2020, para o dia 29/05/2020 do
corrente ano, conforme Decreto Municipal n° 1.129/2020 de 26 de maio de 2020;
Considerando, ainda, os principios que norteiam a Adrninistracao Publica:

RESOLVE:

RETIFICAR o Edital em epigrafe e oa outras providencias:
I - AL TERAR o periodo para o recebimento das propostas e documentos
habilitacao de pessoas fisica, que passara a vigorar da seguinte forma:

de

"A Secretaria de Saude, streves da Comisstio Permanente de Licitac;ao,
nomeada etreves da Portaria n° 01/2020, de 02 de janeiro de 2020,
localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, n° 341, bairro Aldeota, Jaguaribe,
Estado do Ceara, receaere por titular ou portador, no periodo de 25 de
maio de 2020 a 01 de iunho de 2020, no horario de 07:00 as 13:00
horas. PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITA9AO DE PESSOAS
FfSICA. para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FfSICAS PARA A
PRESTAc;Ao DE sesvicos PROF/SS/ONA/S URGENTES NA AREA DA
SAUDE EM ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
REFERENTE AO COV/0-19 (CORONAVIRUS), COORDENADOS PELA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUN/C{P/0 DE JAGUAR/BE/CE, conforme
especificac;oes constantes do Anexo I, parte integrante deste processo."
II - ADIAR a data final do periodo de credenciamento, de mode a moldar-se
alteracao explicitada neste termo.
Ill - CONSOLI DAR ao texto do Edita! as atteracoes constantes desta retificacao.
IV - Mantern-se inalterados as demais disposicoes do Edital.
PUBLIQUE-SE.
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Jaguaribe-CE, 27 de maio de 2020.

Maria

Secretaria de Saude

PRACA SENADOR FERNANDES TA.VORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 • CNPJ: 07.443.708/0001-66
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