Prefeitura do Aracati
DECRETO N° 090/ 2020. DE 20 DE SETEMBRO DE 2020
RELACIONA AS ATIVIDADES AUTORIZADAS A
FUNCIONAREM NO MUNICÍ PIO DE ARACATI NO
PROCESSO DE REABERTURA RESPONSÁ VEL
E
ECON ÓMICAS
ATIVIDADES
DAS
COMPORTAMENTAIS DO ESTADO DO E D Á
OUTRAS PROVID Ê NCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI - Estado do Ceará, no uso de suas
atribui ções legais e de conformidade com a Lei Orgâ nica do Munic í pio;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 33.742, de 20 de setembro de 2020, que
prorroga as medidas necessá rias ao enfrentamento da pandemia da COVI D-19 e a pol í tica
de regionaliza çã o do isolamento social no Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que, em face de indicadores favoráveis da COVTD-19 observados
pelas autoridades da saú de, foi possivel , com a necessária seguran ça, dar in í cio ao
processo gradual de liberação responsável das atividades econ ómicas e com portam entais
no Estado, nos termos do Decreto n° 33.608, de 30 de maio de 2020;
CONSIDERANDO que, embora os dados da COVID-19 venham melhorando no
municí pio, o cen á rio da pandemia ainda inspira cautela e aten ção, n ão se podendo, no
entendimento dos especialistas da sa úde, prescindir, no atual estágio em que estamos do
avan ço da doen ça, do isolamento social e de pol í ticas pú blicas de enfrentamento da
pandemia, comprometidas, acima de tudo, com a vida do cidad ão;

CONSIDERANDO o art . 10, V, da Lei n° 6.437/77 que configura infração sanitária a
conduta de impedir ou dificultar a aplicaçã o de medidas sanitá rias relativas às doenças
transmissí veis, com pena de advertência, e/ou multa;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art . 268 do Código Penal Brasileiro, a
conduta de infringir determinação do poder p ú blico, destinada a impedir introdução ou
propagaçã o de doen ça contagiosa, cuja pena é de detenção, de um m ês a um ano, e multa;

CONSIDERANDO que é crime tipificado no artigo 267 do Código Penal Brasileiro
causar epidemia, mediante a propagação de germes patogê nicos, cuja pena é reclusão, de
dez a quinze anos;

CONSIDERANDO que, diante da crise que se instala na sa ú de, o compromisso com a
vida do cidad ã o n ão d á qualquer margem de decisã o para que as autoridades pú blicas
relaxem as medidas de isolamento social da população, haja vista o atual cená rio jtie
avan ço da doen ça ;
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CONSIDERANDO que o Plen á rio do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em
face da A çã o Direta de Inconstitucionalidade ( ADI ) 6341 , confirmou a autonomia dos
Municí pios brasileiros para legislar sobre medidas de cnfrentamento ao novo Coronaví rus
(COVID-19), em compet ê ncia concorrente com a Uni ã o e os Estados da Federa ção, n ão
havendo, assim , transgressã o a preceitos da Constitui çã o Federal de 1988;

CONSIDERANDO que as restri ções podem ser institu í das por decreto municipal
assinado pelo prefeito, considerando a Lei Federal 13.979/2020, que, dentre outras coisas,
operacionalizou medidas de controle.

CONSIDERANDO ser a vida do cidad ã o o direito fundamental de maior expressão
constitucional , sendo obrigação do Poder Pú blico, em situa ções excepcionais, agir com
seu poder de pol í cia para a proteçã o desse importante direito, adotando todas as ações
necessá rias, por mais que, para tanto, restri ções a outros direitos se imponham ;
CONSIDERANDO que o Poder Pú blico n ão deve ausentar-se em provid ências urgentes
de proteção à população;
DECRETA:

.

Art 1” No municí pio de Aracati , fica prorrogada até o dia 27 de setembro de 2020 a 4*
fase do processo de reabertura responsá vel das atividades econ ómicas e comportamentais
do Estado do Ceará e o isolamento social , observadas as regras espec í ficas dispostas pelo
municí pio nos decretos ns° 054 e 055 de 31 de maio de 2020 e alterações posteriores.
Art.2° Na Fase 4 do processo de reabertura responsável das atividades económicas e
comportamentais do Estado do Ceará est ão liberadas as seguintes atividades:

I-

Cadeias e atividades com capacidade m áxima de empregados em trabalho
presencial .
a ) Industria qu í mica e correlatos; Ind ú stria, com ércio de artigos de couro e
cal çados; Cadeia da constru ção civil; Saneamento e reciclagem ; Cadeia da
sa ú de; Ind ú stria metalurgia e afins; Energia; Agropecuária; Com ércio e
servi ços de higiene e limpeza; Ind ústria e comércio têxtil; Ind ú stria e
servi ços de apoio; Comunicação, publicidade e editoraria; Cadeia
moveleira ; cadeia automotiva; Tecnologia da informação; Com ércio de
artigos do lar; Móveis e madeireira; Logí sticas e transporte; Com ércio de
outros produtos; Com é rcio de livro e revistas; Com é rcio de artigos de
escrit ório; agê ncias de viagem , servi ços cont á beis e advocaticios,
escrit órios e similares, com horá rio de atendimento ao p ú blico de 07 à s
18 li .
b ) Atividades de organiza ções religiosas, em funcionamento de 05 h às 23 h
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c) Hotcis, Pousadas e campings.
d ) Postos dc Gasolina, funcionamento em horá rio normal , mas as lojas de
conveni ê ncia só poderão funcionar de 6h às 23 h .

-

e) Alimenta çã o fora do lar Restaurantes e similares; lanchonetes, casas
de ch á, de sucos e similares; servi ços ambulantes de alimentação, cantinas,
no horá rio de atendimento ao pú blico de 07 h à s 23h ,

-

II Atividades liberadas com capacidade reduzida.

-

com 60% (sessenta por cento) dos
a ) Barracas de praia
trabalhadores, com 70% (setenta por cento) da capacidade total,
com horá rio de atendimento ao pú blico de 9 h à s 17 h

.

-a

prá tica esportiva individual de
corridas, sendo vedados pelotões e aglomerações, a prática
esportiva individual e os servi ços de assessoriais esportivas desde
que as atividades sejam praticadas em ambiente privado, n ão
comercial , aberto ao ar livre (sem cobertura).

b ) Esporte, cultura e lazer

c ) O atendimento presencial , mediante prévio agendamento e
procedimentos administrativos, nos Centros de Formação de
Condutores, Aulas teó ricas dc cursos de formação de condutores e
pilotagem desde que seguidas as medidas previstas no Protocolo
Setorial do Decreto Estadual n° 33 742, de 20 de setembro de 2020.
d ) Academias.
Art. 3o Os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, que estejam localizados
nas praias e locais turí sticos, deverão seguir, também, os regramentos especí ficos deste

artigo.

a ) Nenhum estabelecimento comercial poderá ultrapassar o horário de
atendimento ao pú blico de 23 h.
b) Fica permitido, aos estabelecimentos descritos na al í nea “ a” do inciso I do art .
2o deste decreto, o horá rio de funcionamento de 07 à s 23 h.
c) Os estabelecimentos comerciais poderão disponibilizar aos clientes som
ambiente com limite m áximo de até 70 decib éis, no perí odo de 8 h às 22 h,
incluindo os estabelecimentos da Avenida Dragão do Mar, conhecida como
“ Broadway ” .
d ) É proibido o consumo de bebida alcoólica em espa ços p ú blicos, como praças,
cal çad ões, cal çadas, vias, praia, e relacionados, devendo ser consumida apenas
enquanto o cliente estiver sendo atendido na mesa do restaurante.
A
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§ 1". Fica vedado o funcionamento dos equipamentos de som automotivos, popularmente
conhecidos como pared ões de som , e equipamentos sonoros portá teis, nas vias, praças,
praias e demais logradouros pú blicos no â mbito do Municí pio de Aracati , at é ulterior
delibera çã o

f sicas que desobedecerem aos regramentos deste decreto est ão sujeitas
§ 2o As pessoas í
a pena de multa de at é R $ 1000,00 (mil reais) e as pessoas jurí dicas no valor de R$
10,000,00 (dez mil ) à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
§ 3o Os estabelecimentos para alimentação fora do lar n ão poderão disponibilizar aos
clientes em atendimento m ú sica ao vivo nem transmissão de “ lives” , shows, jogos de
futebol , lutas ou qualquer outro evento esportivo ou de entretenimento.
Art. 4o. Sempre que julgar necessá rio para o cumprimento deste Decreto, os servidores
do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente IQUAMA e da Secretaria de Finan ças
solicitarã o aux í lio da Pol í cia Militar e da Secretaria de Seguran ça Pú blica Cidad ã e Ordem
Pú blica, que têm competência para atuar de ofício, inclusive para aplicação de multas.

-

Art. 5o Sem preju í zo da observância dos protocolos setoriais do decreto municipal n°
82/2020, de 29 de agosto de 2020, recomenda-se seguir aos protocolos setoriais de
medidas sanitárias previstas no Decreto Estadual n° 33.742, de 20 de setembro de 2020.
,
Art. 6° Dê imediata ci ê ncia à Secretaria de Seguran ça P ú blica Cidad ã e Ordem P ú blica à
do
Qualidade
Secretaria Municipal de Saú de, à Secretaria de Finanças e ao Instituto de
Meio Ambiente - IQUAMA para a observância e fiscalizaçã o das medidas elencadas
neste Decreto.

ao Poder
Art. T Encaminhe-se cópia ao Ministério Público, ao Poder Judici ário,
como
bem
,
Leste
Litoral
OAB
o
çã
Subse
à
,
Legislativo Municipal, à Defensoria Pú blica
medidas
das
to
cumprimen
à Pol í cia Militar, quanto a este, solicitando apoio ao efetivo
prorrogadas.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal
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