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DECRETO N°. 026/2020
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Milhã - CE, 23 de junho de 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADOTADAS NO
ÂMBITO
MUNICIPAL, DURANTE A
VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL
ISOLAMENTO SOCIAL RIGIDO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Milhã, José Darlan
Dantas Pinheiro, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e em
conformidade com o Regime Jurídico Único deste município:
DECRETA:
Art. 1° Durante o período de vigência do Decreto 025 de 22 junho de 2020,
ficam autorizados a funcionar segundo os protocolos sanitários os seguintes
estabelecimentos, na forma prevista neste decreto:
1 - Funcionamento das áticas somente em dias de atendimento com o Médico
Oftalmologista;
II - Funerárias;
III - Atendimentos médicos em clínicas particulares, somente nos dias do
atendimento;
IV - Ficam autorizados o funcionamento dos correspondentes bancários;
§10 As lojas que possuem correspondentes bancários em seu interior, ficam
obrigadas a fazer o isolamento dos produtos que não estão autorizados a ser vendidos no
local, mediante a utilização de biombos ou faixas de isolamento, durante a vigência do
decreto de isolamento social rígido, sendo estritamente proibido o comércio de qualquer
produto aos clientes, autorizando o funcionamento somente para utilização do serviço
bancário.
§20 Deverão os estabelecimentos acima mencionados continuar observando
todas as condições estabelecidas para a respectiva operação, em especial medidas
sanitárias gerais e setoriais definidas para o seguro funcionamento da atividade.
§3 0 O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a
aplicação de multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da
adoção de medidas como a apreensão, a interdição do estabelecimento e o emprego de
força policial, conforme Decreto do Governo do Estado do Ceará.
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Art. 2 1 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Milhã, Estado do Ceará, em 23 de
junho de 2020.

JOSÉ D

ANTAS PINHEIRO
refeito Municipal
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