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Resumo 
O trabalho analisa os encontros e desencontros entre as medidas de isolamento social decretadas 

pelo Governo do Ceará em meio à crise sanitária do novo Coronavírus, e as respostas dos 

municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, núcleo central da Região Metropolitana do 

Cariri (RMC) aos decretos. Para identificar fragilidades e potencialidades do processo de 

coordenação intergovernamental para a implementação das medidas de isolamento social, o 

trabalho se debruça sobre os decretos estaduais e municipais referentes às mesmas, discutindo a 

adaptação dos desenhos e processos de Governança na região. Teoricamente, discute-se a 

perspectiva horizontal e vertical da governança metropolitana (FREY, 2012) e os processos de 

cooperação interfederativa, essenciais para a solução de diversos problemas sociais, já que tais 

soluções dependem invariavelmente dos diversos atores para sua solução (ABRUCIO, 2007). De 

natureza qualitativa e abordagem exploratório-descritiva, o trabalho baseia-se em levantamento 

documental dos decretos estaduais e municipais relativos ao isolamento social no período de 

março a dezembro de 2020, buscando caracterizar as medidas empregadas pelos entes como 

coordenadas, cooperativas, conflitantes ou difusas, de forma a observar a existência de integração 

e governança interfederativa da pandemia no contexto investigado. O trabalho evidencia conflitos 

e acordos existentes no período de implementação dos decretos, tanto no nível intermunicipal 

como interfederativo. Observa-se também um maior protagonismo do governo estadual no que 

toca às medidas de restrição. Não obstante, identificam-se processos emergentes de governança 

entre os municípios, buscando decisões pactuadas regionalmente, independente do estado, 

formando políticas públicas de interesse territorial. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo analisar variantes comportamentais dos municípios de 

Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, o chamado “Triângulo Crajubar”, por meio de suas respostas 

aos decretos de isolamento social do Governo do Estado do Ceará, em meio à crise sanitária do 

novo coronavírus. Buscando evidenciar fragilidades e potencialidades no processo de 

coordenação e cooperação entre os entes federativos para a implementação das medidas de 

isolamento social, o trabalho se debruça sobre os decretos estaduais e municipais referentes às 

mesmas, discutindo a adaptação dos desenhos e processos de Governança da região. 

Por seu maior nível de integração, evidencia-se a conduta destes municípios que são o 

núcleo central da Região Metropolitana do Cariri. Apesar de diferentes, estes municípios são 

conurbados e integrantes de uma mesma região metropolitana, de modo que lidam com públicos 

e problemas comuns, que demandam soluções coordenadas. Todavia, o desenho federativo 

brasileiro dispõe de poucos mecanismos de incentivo à cooperação intergovernamental, sobretudo 

de caráter horizontal, o que impõe dificuldades à cooperação entre municípios. 

O objetivo deste artigo é investigar de que modo se dão as relações interfederativas em 

ações de interesse comum, entre os municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato e o 

Governo do Estado do Ceará, no contexto pandêmico. Algumas indagações nortearam o percurso 

da investigação.  Que tipo de relação se verifica entre os três municípios e o estado? Qual o grau 

de autonomia os entes apresentam nestas ações? As relações evidenciadas estariam mais 

caracterizadas como de cooperação, conflito ou subordinação? Com isso, busca-se encontrar 

fragilidades e potencialidades no atual desenho de ação destes entes federados. Não obstante, o 

trabalho busca identificar possíveis causas de tais potencialidades e conflitos, assim como o modo 

como se relacionam, amparado, evidentemente, por base bibliográfica. Deste modo, busca 

contribuir para o debate acerca da cooperação interfederativa de modo a apontar os desafios que 

se encontram a uma firme cooperação, que é essencial para a resolução de problemas 

contemporâneos, decorrentes, por exemplo, da complexificação de redes organizacionais, que faz 

com que cada ator tenha potencial de influência na ação como um todo. Disto resulta a 

necessidade da criação de arranjos cooperativos para solucionar os mais variados problemas de 

ordem pública. De modo específico, o artigo busca: (i) Caracterizar as medidas de contenção da 

pandemia de Covid-19 contidas nos decretos do governo do Ceará e dos municípios de Juazeiro 

do Norte, Crato e Barbalha (CRAJUBAR) no período de março a dezembro de 2020; (ii) 

Classificar as variantes comportamentais da conduta dos municípios do CRAJUBAR em termos 

de coordenação, cooperação, conflito ou conduta difusa em meios aos decretos estaduais de 

isolamento social; (iii) Apontar possíveis fatores determinantes das relações de cooperação e 

conflito nas relações interfederativas de combate à pandemia. 



 
 

 

 Não obstante, busca-se apresentar conflitos e acordos existentes no período de 

implementação dos decretos, tanto no nível intermunicipal como interfederativo. Abordando, 

assim, uma perspectiva horizontal e vertical da governança metropolitana. Além disso, é notório 

a importância de uma avaliação qualitativa de tal processo cooperado, pois, além do problema 

pandêmico atual, tal cooperação interfederativa é essencial para a solução de diversos problemas 

sociais, já que tais soluções dependem invariavelmente dos diversos atores. Analisa-se também a 

conduta dos municípios no que diz respeito aos procedimentos adotados na conformidade com os 

parâmetros de segurança sanitária, bem como medidas que tenham em vista as transformações do 

cotidiano populacional, tais como mudanças em horários de funcionamento de equipamentos 

como comércio, shoppings centers, e serviços essenciais; limitações adotadas quanto a capacidade 

de acolhimento da população em ambientes públicos, bem como a manutenção de atividades antes 

realizadas de forma presencial. 

Por fim, a elaboração de um estudo que busca identificar desenhos de cooperação, 

identificação do público-alvo comum e desafios de sua implementação, é crucial e urgente às 

demandas públicas atuais e perenes da região. O estudo se deu por meio da análise dos decretos 

e se contentou em apontar a cooperação entre os entes federados e seus decretos e a analisar e 

ainda se de fato existe tal cooperação, ou seja, se ela é efetiva ou se trata de uma relação de 

subordinação dos municípios em relação ao estado. 

Esta diferença entre cooperação e subordinação é essencial no texto, pois é sobre ela que 

gira a análise das divergências entre os decretos aqui analisados. Não obstante, não deixou-se de 

apresentar, dentro do possível, onde os decretos demonstravam certa tendência de boa 

governança, porém, como se verá ao longo do texto, de modo sucinto e comedido devido às 

limitações que o material de análise impõe.  

A partir daí, foi-nos possível tirar conclusões ainda que iniciais a respeito de como os três 

municípios e o governo do estado se relacionam e ainda delinear se não respostas, ao menos 

indícios para as possíveis causas deste comportamento. A análise dos decretos mostrou que não 

há divergência entre os municípios e o estado e, por conseguinte, não há divergências, ao menos 

notórias, entre os municípios, porém, não é muito claro se essa convergência ocorre por 

cooperação ou por simples subordinação entre os entes federados. 

Não obstante, além das emulações dos decretos, também foram encontradas, 

evidentemente, ações próprias dos municípios. Estas, por sua vez, se dividem duplamente: de um 

lado estão as simples adaptações a órgãos, feriados, eventos etc. de nível municipal, e só podem 

dizer-se independentes sob certo aspecto, uma vez que não há como de fato emular na íntegra um 

decreto que abrange todo o estado; a outra espécie de ação independente é a que de fato resultou 

de uma decisão do município e, ainda que este iniciativa entre no campo de políticas públicas, é-



 
 

 

nos relevante à medida que foi tomada à parte dos outros entes federados. Ainda nesse sentido, é 

importante ressaltar que tais medidas, embora independentes, não são divergentes, senão que são 

difusas, ou seja, não contrariam nem acatam nenhuma determinação.  Por fim, é justamente este 

comportamento de caráter largamente convergente ou difuso que sinaliza uma tendência de 

relações de subordinação ao invés da cooperação entre os municípios analisados e o estado do 

Ceará. Vale ressaltar que esta constatação, para maior exatidão requereria uma análise mais 

apurada dos documentos e ainda material mais vasto do que o analisado neste artigo.        

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O atual pacto federativo brasileiro outorga larga autonomia aos municípios, esta 

autonomia, por sua vez, suscita uma competitividade entre os municípios, o que dificulta o 

processo de cooperação e coordenação entre eles (FREY,2012).  Isto decorre também da escolha 

dos constituintes, no que se refere a estrutura financeira municipal, por um viés anti-metropolitano 

(ABRUCIO, 2002). Tal processo favorece principalmente elites municipais, que se utilizam da 

autonomia municipal em prol de interesses pessoais. O processo de governança metropolitana, 

para ser efetivo, precisa levar em consideração processos horizontais, isto é, intermunicipais e 

verticais, ou seja, interfederativos e até internacionais (FREY, 2012). Além disso, sem um 

processo de cooperação entre os municípios, que integre e dê autonomia aos agentes tanto locais 

como interfederativos, os problemas dos centros urbanos dificilmente se resolverão. E isto é assim 

devido à alta complexidade moderna contida em cada problema atual. Ou seja, devido às recentes 

transformações dos meios de comunicação, a esfera pública, como todas as outras, passou a ser 

alvo de influências dos mais variados setores da sociedade, não só nacional, mas também 

internacional. Por isso, é natural uma organização de um estado específico se interessar por 

manter relações com um município específico de outro estado. Ou ainda uma organização 

internacional se interessar por relações específicas com um município apenas e não com a nação 

como um todo. Tais influências tornam o processo de administração extremamente complexo. 

Daí a necessidade de um processo amplo de cooperação entre os atores envolvidos para solucionar 

problemas que, embora não decorram diretamente da falta da cooperação; como a desigualdade, 

a violência etc., muito dificilmente se resolverão com a falta dela, devido à alta taxa de 

interdependência atual (FREY,2012). Isso ocorre não só porque uma organização depende da 

outra para resolução de um problema próprio, senão que o problema em si é partilhado entre 

ambas, por isso são interdependentes. 

Isto posto, é ainda necessário tomar cuidado ao classificar uma coincidência de medidas 

desavisadamente como cooperativas. Para tal classificação é necessário antes de tudo entender as 

causas que as impulsionaram. Com isso, é possível distinguir cooperação de subordinação, sendo 



 
 

 

aquela o equilíbrio entre os entes federativos e esta o desequilíbrio de poder encontrado em algum 

ente e que impossibilita a cooperação (ABRUCIO, 2005). Sucede, porém, que mesmo 

formalmente havendo este equilíbrio é possível, evidentemente, haver uma causa que escape à 

formalidade legal e que, no entanto, cause cooperação ou subordinação. Portanto, é possível que 

um ente federado em um país como o Brasil, com autonomia municipal no âmbito financeiro, e 

ainda com uma constituição anti-metropolitana (ABRUCIO, 2002), possua relações 

verticalizadas de tomadas de poder. Estas razões podem ser culturais, pessoais, históricas etc.  

Não obstante, mesmo em cenários de subordinação, formais ou não, pode haver centelhas 

de cooperação e até de governança interfederativa. Antes de tudo, governança é entendida aqui 

como um processo de tomada de decisão em que: 1- Haja uma discussão ampla , que inclui os 

meios que possibilitem tal discussão; 2- Estes espaços sejam inclusivos, ou seja, que aceitem os 

atores envolvidos, 3- Que tais atores participem da discussão; 4- Os atores tenham igualdade nas 

suas participações, garantindo que não sejam marginalizados na discussão; 5- Os atores possuam 

autonomia em suas decisões e falas, isto é, sejam protegidos de coerção (Ou até, como dito acima, 

sejam subordinados); 6- Satisfaça todos os atores da ação ( DALLABRIDA et al.,2016).  Não é 

difícil notar que a governança já pressupõe a cooperação, mas se amplia a horizontes muito mais 

diversos que envolvem a legitimidade da tomada de decisões amparada pela participação 

igualitária dos atores envolvidos. Aqui tratar-se-á, pela limitação do material de estudo, mais a 

cooperação do que a governança propriamente dita, sempre, porém, tendo em vista este critério 

de governança estabelecido acima como norteador qualitativo do artigo. 

Deste modo, a análise de decretos se faz necessária, por se tratar de uma ação conjunta 

entre os municípios no processo de identificação de problemas, prioridades, objetivos e 

mecanismos de implementação. Estes documentos definem e estruturam medidas de impacto, 

vislumbrados tanto pelo processo horizontal quanto vertical, buscando na autonomia uma 

proposta de também estabelecer padrões, diante de fatores até então desconhecidos.  Tal análise, 

como já dito de algum modo, evidenciará principalmente a questão cooperativa entre os estados, 

pois nos decretos estão sobretudo decisões. Como decisões são antes um resultado de um processo 

de discussão, e sendo a sua análise focada na aceitação ou não de diretrizes ou de formação de 

diretrizes comuns, o artigo compreenderá se há ou não aceitação de tais diretrizes, como se dá tal 

aceitação e causas mais remotas, ou seja, de base legal, como a constituição ou de aspecto cultural 

e histórica como citado supra. Não obstante, não deixará de buscar certas medidas que se incluem 

nos decretos e que criam diretrizes para tomadas de decisões sob o critério de governança citado 

acima e na metodologia, com vistas a estabelecer ao menos amostras desse processo amplo, mas 

não mais que isso, pois uma análise efetiva de governança, como já se pode supor de sua definição, 

exigiria mais materiais como, por exemplo, entrevistas dos atores envolvidos et reliqua.  



 
 

 

  

METODOLOGIA 

O trabalho é de natureza qualitativa e possui caráter exploratório e descritivo. O 

levantamento de dados se deu por meio de pesquisa bibliográfica e documental. O material da 

pesquisa é constituído em grande parte pelos decretos editados pelo governo do Ceará e dos 

municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, no período de março a dezembro de 2020, 

referentes às medidas de contenção à pandemia de Covid-19. O corte temporal da pesquisa cobre 

as relações interfederativas em dois momentos centrais da crise sanitária, sendo estes o primeiro 

aumento expressivo do número de contaminações e de óbitos, e sua posterior queda, ainda em 

2020, onde se fazem necessárias políticas de controle visando impedir novo agravamento da crise. 

O estudo busca caracterizar as medidas empregadas pelos municípios como coordenadas, 

cooperativas, conflitantes ou difusas, de forma a observar, no nível imediato, a existência de 

integração e governança interfederativa da pandemia no contexto investigado e, de modo mais 

amplo, o nível de integração entre atores intergovernamentais em uma situação extremada de 

interesse comum como a vivida atualmente. 

 Para a obtenção dos decretos, foram buscados arquivos ofertados por sistemas de banco 

de dados governamentais do Diário Oficial dos municípios de Crato e Juazeiro do Norte, bem 

como disponibilizado no Diário Oficial do Estado do Ceará. O município de Barbalha, no entanto, 

não dispõe de seus decretos no referido período em nenhuma plataforma digital de acesso ao 

Portal da Transparência, e nem em quaisquer veículos de comunicação aberta. O município detém 

apenas publicações no portal do Diário Oficial dos Municípios do Ceará, mantido desde o 

primeiro dia do ano de 2021 até a data de conclusão deste artigo. Portanto, não se adequando ao 

período de tempo trabalhado nesta pesquisa. 

A assessoria da Prefeitura Municipal de Barbalha, em nota, informou que a Procuradoria 

Geral do Município não dispunha destes documentos para acesso, referentes ao ano de 2020, e 

reconheceu não constarem para acesso público através de nenhuma plataforma digital, tais como 

Diário Oficial ou Portal da Transparência. No entanto, afirmou ser verossímil que cidade mantém 

adequação com os referidos decretos estabelecidos pelo Estado, seguindo o protocolo que 

determina medidas mais rígidas conforme recomendação destes em detrimento às normas de 

isolamento social estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) e Comissão 

Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB-CE). Desta forma, o presente trabalho segue - 

em detrimento à análise proposta no artigo - estudo referido ao município de Barbalha e seus 

decretos quanto às medidas de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 

durante o ano de 2020, conforme padrão estabelecido pelos decretos publicados neste período no 

Ceará, em atenção recomendada à todo o Estado (sem exceções), ou com determinações e/ou 



 
 

 

recomendações direcionadas a macrorregião de Saúde do Cariri, estabelecida pela SESA e 

amplamente divulgada pelo portal IntegraSUS. 

 Com relação aos demais municípios, todos os decretos que são referidos como de 

combate à pandemia foram encontrados sem mais dificuldades. Do governo do estado 

encontramos o total de 45 decretos de combate à pandemia publicados entre março e dezembro 

de 2020. Destes: 34 interessam e/ou têm impactos sobre os municípios aqui tratados - os demais 

tratam de demandas específicas de outros municípios; 8 são decretos primários, ou seja, que não 

são de prorrogação da vigência de medidas contidas em decretos anteriores. Aqui nós nos 

debruçamos principalmente sobre estes 8 decretos primários, ainda mais especificamente dos 

meses de março e junho, por serem meses decisivos, onde as ações interfederativas ficaram mais 

evidentes. No município de Juazeiro do Norte encontramos o total de 49 decretos, destes: 42 

dizem respeito ao isolamento social e, dentro dos decretos de isolamento, apenas 13 são de caráter 

primário. Crato, na mesma lógica empregada no município anterior, publicou   39 decretos, 30 de 

isolamento e, destes, 15 são primários. Assim como nos decretos estaduais, os decretos aqui 

analisados serão os de ordem primária. A categorização divide-se, portanto, em duas, estadual e 

municipal; sendo a estadual: 1-Decretos que dizem respeito aos municípios estudados; 2-Decretos 

primários. E o municipal: 1-Decretos de combate à pandemia no geral; 2-Decretos de isolamento 

social; 3-Decretos primários de isolamento social. 

Esta separação não foi, evidentemente, feita à revelia, senão que tem ligação com os 

objetivos do artigo. Ou seja, tratamos nos dois âmbitos dos decretos primários, pois, são esses que 

possuem as diretrizes que nortearão os demais decretos, que serão ou de prorrogação ou de 

alteração, bem como a conduta a ser adotada pelos municípios e a sua população. Por meio destes 

decretos foi possível extrair evidências de como se dão estas decisões e influências, de modo a 

perceber que espécie de relação se dá entre tais entes federativos. Não obstante, a pesquisa centrou 

maior atenção nos decretos de Março e Junho de 2020, porque foi justamente neste período onde 

houve criação de diretrizes chaves, isto é, naquele com o início das medidas, primeiro mais leves 

e logo depois mais rígidas, e deste pela criação da política de regionalização. Deste modo, a 

comparação entre os decretos se deu pela periodicidade, levando em conta as respostas imediatas 

aos decretos estaduais ou até omissão diante dele. Os decretos de estados e municípios foram 

classificados em: convergentes, divergentes ou difusos. Com isto, buscou-se mapear as diretrizes 

de cada ente e suas relações entre si no âmbito individual e relacional. Por fim, cada caracterização 

foi submetida a um juízo quanto à sua causa, ou seja, se houve convergência, por exemplo, por 

que razão se deu? Por cooperação dos entes ou por subordinação, isto é, com a verticalização das 

decisões a um ente de hierarquia superior (ABRUCIO, 2005). Assim investigando como se deram 



 
 

 

tais ações e, ainda que de modo mais geral, suas causas mais remotas, isto é, legais e histórico-

culturais. 

Ademais, também foram utilizadas as categorias qualitativas de governança estabelecidas 

em Dallabrida et al., (2016, p.45) : 

(1) processo de discussão (canais de inclusão, qualidade da informação, órgãos 

de acompanhamento); (2) inclusão (abertura dos espaços de decisão, aceitação 

social e valorização cidadã); (3) pluralismo (participação de diferentes atores); 

(4) igualdade participativa (formas de escolha dos representantes, valorização 

das intervenções dos atores envolvidos); (5) autonomia (origem das 

proposições, perfil da liderança, possibilidade de exercício da vontade política 

individual e coletiva); (6) bem comum (alcance dos objetivos e aprovação dos 

resultados pelos atores envolvidos). 

 

No entanto, devido às limitações do escopo do trabalho e do material analisado, não será 

feita uma análise ampla do processo de governança, senão que análises onde tais decretos 

transparecem diretrizes para tal processo em uma de suas etapas descritas acima. Também serão 

norteadoras de algum modo do próprio processo de cooperação. Tais aproximações teóricas 

parecerão, sobretudo pelas debilidades já apontadas, separadas neste ou naquele processo ou 

aparecerão em pares quando necessário para a análise. 

 

RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES 

Esta seção está organizada conforme os objetivos específicos estabelecidos para o estudo. 

Em primeiro lugar, serão descritas as medidas adotadas pelo estado e municípios em resposta à 

pandemia do novo Coronavírus. Vale ressaltar que tal análise estará contida nos decretos 

classificados como primários. Disto decorre, por exemplo, que esta análise recairá principalmente 

sobre os meses de março, junho e dezembro, períodos onde os decretos primários tiveram maior 

ocorrência. Em segundo lugar, as medidas encontradas em tais decretos primários são comparadas 

buscando convergências, divergências e ações difusas, conforme já estabelecido na metodologia. 

Não obstante, nesta parte de análise são feitos alguns excursos às categorias estabelecidas para 

uma boa governança, de modo que neste ponto se farão certas observações pontuais sobre os 

fatores determinantes. Em terceiro lugar, finalmente, as análises acerca de causas determinantes 

para as convergências e divergências, ou ainda das aparentes divergências que; no entanto, são 

antes ações difusas, e é justamente aqui onde trataremos a questão da diferença entre cooperação 

e subordinação. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Caracterização das medidas presentes nos decretos de contenção da Covid-19: 

 

Governo do Estado do Ceará 

No âmbito estadual, as medidas de contenção à pandemia começaram especialmente no 

dia 16 de março de 2020.  As medidas que nos interessam aqui foram decretadas no art. 3° do 

decreto N° 33.510, de 16 de março de 2020. (CEARÁ, 2020) que estabelece: 1- A proibição de 

eventos culturais que geram aglomeração, como cinema, teatros, shows etc; 2- A proibição de 

quaisquer eventos que gerem aglomeração de mais de cem pessoas; 3- Estabelece a suspensão do 

período escolar; 4- Veda a realização de eventos esportivos com público et reliqua. Ao decreto de 

16 de março, que é moderado, seguiu-se o decreto N° 33.519, 19 de março de 2020 ( CEARÁ, 

2020) , bem mais rígido e amplo que aquele e que decreta, entre outras coisas: 1- fechamento de: 

bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres; templos, igrejas e demais 

instituições religiosas; museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado;  

academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;  lojas ou estabelecimentos 

que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada; “shopping center”, 

galeria/centro comercial e estabelecimento congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias 

e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos; feiras e 

exposições; indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos 

hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água mineral, produtos de 

limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores; 2- 

Funcionamento de restaurantes apenas por serviço de entrega; 3- veda o serviço de transporte 

rodoviário intermunicipal e metropolitano, entre outras medidas. 

Após este último decreto, para os objetivos deste artigo, não houveram mudanças 

pertinentes até maio, pois as medidas foram ou de prorrogação ou de alterações pontuais destas 

medidas. Em maio, no entanto, houve sim um decreto que é pertinente a este trabalho é o decreto 

N° 33.608, de 30 de maio de 2020. (CEARÁ, 2020) que institui a chamada “regionalização das 

medidas de isolamento social” e determina disposições gerais sobre o isolamento, específicos para 

determinados municípios e recomenda a outros medidas mais rígidas, e consta que os municípios, 

apesar das medidas do decreto, têm liberdade para estabelecer medidas mais rígidas.  

 

Governo Municipal do Crato 

As medidas do município do Crato começaram três dias após a do estado, isto é, no dia 

19 de março, por meio do decreto N° 1703001, 19 de março de 2020 ( CRATO, 2020), que 

estabelece: 1- Suspensão de atividades educacionais; 2- Suspensão de Alvará para eventos 



 
 

 

públicos e privados com público superior a cem pessoas; 3- Suspensão de todos os eventos 

esportivos, 4- aglomerações no geral ( Sem número exato estabelecido); 5-  decreta que os 

restaurantes e semelhantes devam adotar medidas de higienização constante e distanciamento 

social et reliqua. Logo depois, no dia 06 de abril, com o decreto N° 0604002, O6 de abril de 2020. 

(CRATO, 2020), que estabeleceu que: 1 - o município seguiria as medidas de isolamento 

decretadas pelo Estado; 2- Que os estabelecimentos essenciais deveriam seguir as orientações da 

OMS e do Ministério da Saúde etc. É interessante notar a presença de um órgão internacional 

nesta decisão, o que evidencia o que é dito por (FREY, 2012), onde as relações metropolitanas, 

modernamente, são diretamente influenciadas por organizações de todos os tipos, inclusive 

internacionais. Na política de regionalização, o município do Crato seguiu as recomendações do 

Estado do Ceará, ou forma a instituí-la conjuntamente, como simplesmente a adequando aos 

órgãos municipais.  

 

Governo Municipal de Juazeiro do Norte 

Assim como no Crato, em Juazeiro do Norte o primeiro decreto de combate à pandemia 

veio um dia depois do decreto estadual, ou seja, 17 de março. Assim, a partir do decreto N° 505, 

17 de março de 2020, estabeleceu: 1- Suspensão de eventos públicos e privados com público 

superior a cem pessoas, assim como o impedimento de expedição de alvará e cancelamento de 

alvarás já concedidos para tais eventos; 2- Quaisquer atividades de aglomeração (sem número 

específico de pessoas); 3- Atividades escolares; 4- Que restaurantes, lanchonetes e similares 

devem manter os clientes com uma distância mínima de dois metros. Neste decreto, também há 

menção à OMS. As demais medidas seguiram-se sempre em consonância com o governo do 

Estado, quando muito adaptando-as aos órgãos municipais, sem grandes divergências. Também 

o seguiu depois da política de regionalização sendo prova disso o decreto N° 550, 19 de julho de 

2020 (Juazeiro do Norte,2020) que acatou a prorrogação do isolamento social rígido na cidade. 

 

Análise comparativa dos decretos 

A partir da análise dos decretos, foi-nos possível constatar que não houveram 

divergências significativas entre os decretos do estado e dos municípios, mesmo no município de 

Barbalha, conforme dito na metodologia, onde a análise dos decretos não foi possível, seu acordo 

com as diretrizes do estado foi confirmada pela assessoria do município. Na verdade, a 

convergência entre os decretos é tamanha que muitas vezes até as mesmas palavras são utilizadas 

nos textos, sendo feitas as devidas alterações apenas de jurisdições, conforme pode ser observado 

principalmente nos primeiros decretos. Além disso, muitas vezes houve não só convergência, 

como no caso dos primeiros decretos, mas simples omissão de resoluções próprias em razão das 



 
 

 

resoluções estaduais já estabelecidas. É o caso do isolamento rígido decretado em 19 de março 

pelo estado, onde os municípios se limitaram a dar orientações mínimas no processo de 

implementação. Para melhor, exemplificação eis uma citação direta dos decretos, primeiro do 

Estado, o decreto N° 33.510, de 16 de março de 2020. (CEARÁ, 2020): 

 

Art. 3° Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Ceará, por 15 (quinze) dias: 

I - eventos, de qualquer natureza, que exijam prévio conhecimento do Poder 

Público, com público superior a 100 (cem) pessoas; II - atividades coletivas 

em equipamentos públicos que possibilitem a aglomeração de pessoas, tais 

como shows, cinema e teatro, bibliotecas e centros culturais; III - atividades 

educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 

redes de ensino pública, obrigatoriamente a partir de 19 de março, podendo 

essa suspensão iniciar-se a partir de 17 de março; [...] 

 

Agora do também já citado decreto N° 505, 17 de março de 2020, (JUAZEIRO DO 

NORTE, 2020):  

Art. 3° Ficam suspensos, no âmbito do município de Juazeiro do Norte, 

por 15 (quinze) dias: I - eventos, de qualquer natureza, públicos ou particulares, 

com público superior a 100 (cem) pessoas; II - atividades coletivas em 

equipamentos públicos que possibilitem a aglomeração de pessoas, tais como 

shows, cinema, teatro, bibliotecas, academias, centros culturais e memoriais; 

III - atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e 

faculdades, das redes de ensino público, a partir de 19 de março de 2020, 

exceto as creches e/ou escolas municipais que possuam alunos considerados 

pelos pais em risco de desnutrição em razão da ausência da merenda escolar, 

ficando o estabelecimento educacional exclusivamente aberto entre as 11:00h 

e 14:00h para distribuição da referida alimentação; [...] 

 

Por fim, o decreto N° 1703001, 19 de março de 2020 (CRATO, 2020): 

 

Art. 2°. Ficam suspensos, no âmbito do Município do Crato, a partir de 18 de 

março de 2020, por 15 (quinze) dias: I - as atividades educacionais presenciais 

em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino; II - o atendimento ao público 

nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS; III - atividades para 

capacitação e treinamento de pessoal no âmbito do serviço público municipal 

que envolvam a aglomeração de pessoas; IV - as concessões de licenças ou 

alvarás para realização de eventos privados, com público superior a 100 (cem) 



 
 

 

pessoas; V - o Programa denominado “Crato em Movimento”, da Secretaria 

Municipal de Esporte e Juventude; VI - o Projeto denominado “Cine-Céu”, da 

Secretaria Municipal de Cultura; VII - as atividades de visitação nos museus 

municipais; VIII - suspensão de todos os eventos esportivos públicos ou 

privados; IX - outras atividades que envolvam aglomeração de pessoas e que 

gerem risco de contágio. 

 

Como se pode notar, a semelhança é tamanha que, numa leitura desatenta, poderia pensar-

se que se trata do mesmo decreto. As diferenças observadas são mínimas, são antes de tudo difusas 

e dizem respeito a adaptações a programas e órgãos municipais. Há, em verdade, ações 

independentes, como a do decreto N° 2108003, 21 de agosto de 2020 (CRATO, 2020) que cria o 

selo “Estabelecimento Seguro”, concedido aos estabelecimentos comerciais que cumprem as 

medidas sanitárias estabelecidas, porém, no Âmbito comparativo, há completa convergência entre 

estado e municípios. 

 

Análise das possíveis causas da convergência  

Como se pode ver, a convergência entre os decretos é quase total. Mas resta-nos saber se 

estes consensos se dão pela cooperação entre os entes, ou se estão mais relacionados à 

subordinação, espécie de degeneração da cooperação (ABRUCIO, 2005). Além disso, convém 

apontar alguns resquícios de governança ou de falta dela, dentro das limitações de um decreto. 

Com relação a se o processo se dá por cooperação ou subordinação, a verificação e análise 

do conteúdo dos decretos aponta para uma forte tendência de subordinação, que poderia ser ainda 

ser encarada como evidência de isomorfismo mimético. Alguns decretos editados pelos 

municípios incluídos na análise emularam de tal modo o decreto estadual que, em um olhar rápido 

e descuidado, pareceria tratar-se dos mesmos decretos. Onde poderia arguir-se a urgência do caso 

Covid-19 e, portanto, a impossibilidade de uma elaboração mais adequada ao município, seguindo 

antes as diretrizes do que emulando o decreto. Em outros casos, observou-se também omissão e 

adoção incondicional das medidas estaduais. Ou seja, nem sequer houveram reações, como nos 

primeiros decretos, atestando a adoção completa das medidas e sem modificações, mas a simples 

aceitação delas, sem reação. É verdade, no entanto, que no mais das vezes houveram tais decretos 

que evidenciaram convergência e incluíram-se algumas medidas locais, porém, não foram 

encontradas medidas que divirjam, a não ser no que diz respeito aos horários de aplicação, sendo 

estas diferenças consideradas como difusas 

Alguns decretos, sobretudo estaduais, ensejam características de boa governança em 

(DALLABRIDA et al.,2016). Especialmente no decreto N° 33.608, de 30 de maio de 2020. 



 
 

 

(CEARÁ, 2020), onde começa a política de regionalização, quando o governo do estado decretou 

de forma veemente isolamento rígido em algumas cidades e recomendou algumas medidas mais 

duras para outras. Neste primeiro decreto as cidades aqui trabalhadas não foram citadas, mas este 

modo de decreto repetiu-se e abrangeu os municípios aqui tratados. É justamente este 

“recomendar” que enseja quatro das seis categorias de boa governança: 1- O processo de 

discussão, pois, deu seu parecer a respeito das medidas; 2-inclusão, porque deu abertura a decisão; 

3- pluralismo, pois incluiu o município na tomada de decisão; 4- autonomia, porque permitiu que 

o município decidisse se aplicaria ou não tais medidas. Evidentemente, trata-se, antes de tudo, de 

somente ensejo, porque, como se viu, tais relações só ocorreram entre dois entes federados, 

enquanto a governança se dá entre diversos níveis verticais e horizontais. Ou seja, um processo 

real de governança metropolitana deve abranger desde o nível internacional1, até o mais regional 

possível, como o de um bairro, por exemplo. (FREY, 2012).  

Por fim, ressaltamos que este artigo não tem pretensões de encerrar a análise deste período 

ímpar não só na região do Cariri, mas em todo o mundo, e as respostas dos atores públicos 

responsáveis, nem do âmbito legal e muito menos do âmbito geral. Pretende, antes de tudo, 

contribuir com a identificação dos níveis de cooperação dos atores para resolver problemas de 

interesse comum e ainda possíveis causas remotas para os problemas apontados, que se dão 

especialmente pela divisão feita no nosso pacto federativo, a cultura local et reliqua, de modo a 

estimular o debate de soluções para tais problemas e influenciando assim uma maior cooperação 

efetiva dos entes federados e consequentemente maior eficácia na solução de problemas públicos 

de interesse comum propiciando o bem comum da sociedade. 
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