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DECRETO N° 60/2021, DE 22 DE MAIO DE 2021
MANT É M AS MEDIDAS ISOLAMENTO SOCIAL
R ÍGIDO CONTRA A COVID 19, COM A
LIBERAÇÃ O DAS ATIVIDADES ECON Ó MICAS
QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVID Ê NCIA

-

.

O PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI - Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais c de conformidade com a Lei Orgânica do Municí pio;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo n.° 543, de 03 de abril de 2020,
prorrogado em fevereiro deste ano, e no Decreto n.° 33.510, de 16 de março de 2020, os
quais, respectivamente, reconhecem e decretam, no Estado do Ceará, estado de
calamidade p ú blica e situação de emergê ncia em sa ú de decorrentes da COVID - 19;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 34.083, de 22 de maio de 2021, que mant ém
o decreto de isolamento social í
rgido no Estado do Ceará, como medida necessária ao
da
enfrentamento pandemia da COVI D 19 e libera algumas atividades econó micas.

-

CONSIDERANDO que, o cená rio da pandemia inspira cautela e atenção, nã o se
podendo, no entendimento dos especialistas da sa úde, prescindir do isolamento social e
de pol íticas p ú blicas de enfrentamento da pandemia , comprometidas, acima de tudo, com
a vida do cidad ão;

CONSIDERANDO que, diante da crise que se instala na sa úde, o compromisso com a
vida do cidad ão não d á qualquer margem de decisão para que as autoridades p ú blicas
relaxem as medidas de isolamento social da população, haja vista o atual cenário de
avan ço da doença;
CONSIDERANDO todo o contexto social e econó mico delicado provocado pelas
medidas necessá rias ao enfrentamento da COVID- 19;
CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão
constitucional, sendo obriga ção do Poder Pú blico, em situações excepcionais, agir com
seu poder de policia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações
necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

CONSIDERANDO o art . 10, V, da Lei n° 6.437/77 que configura infra ção sanit á ria a
conduta de impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanit á rias relativas às doenças
transmiss íveis, com pena de advert ê ncia, e/ou multa;

-

CONSIDERANDO que o Poder Pú blico não deve ausentar se em providências urgentes
de proteção à população;
DECRETA:
Art. Io Fica ratificado os termos do Decreto Estadual n° 34.083, de 22 de maio de 2021,
a manutenção da pol í tica de isolamento social rígido no Munic í pio de Aracati coi

.
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dc maio de
medida necessá ria para o cnfrcntamcnto da pandemia, no per íodo de 24 a 30
2021, com n libera ção das atividades n ào expressamente vedadas.
, deste Decreto,
Art.2° Para fins da pol í tica de isolamento social a que se refere o art. Io
serão adotadas, cxccpcional c temporariamente, as seguintes medidas:

I restri ções ao desempenho de atividades econó micas e comportamentais;
II - dever especial dc confinamcnto;
III dever especial de proteção por pessoas do grupo de risco.
IV dever especial de permanê ncia domiciliar;
V - controle da circulação de ve ículos particulares;
VI controle da entrada e sa ída do munic í pio.

—

-

o
Art. 3o Permanece obrigató rio, no munic í pio dc Aracati, o uso de má scaras de proteçã
ou
destino
de
local
do
independente
,
que
facial, industriais ou caseiras por todos aqueles
naturalidade, ingressarem no território municipal, bem como por aqueles que precisarem
sair de suas residê ncias, ficando excepcionado dessa vedaçã o:

I as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com
deficiê ncias sensoriais ou com quaisquer outras deficiê ncias que as impeçam de fazer o
uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declara ção médica;

-

II - as crianças com menos de 3 (três) anos de idade;
ArL 4° Fica expressamente vedada aglomera ção de pessoas em quaisquer espaços
privados ou pú blicos, notadamente em calçadas, ruas, praças, calçad ões, areninhas ou
quaisquer aparelhos p úblicos, proibindo -se, ainda:

-

I De segunda à sexta, das 20h às 5h, e das 19h à s 5 h, no sá bado e domingo, a circula ção
de pessoas em ruas e espa ços p ú blicos, salvo em funçã o de serviços de entrega, em razã o
do exerc í cio da advocacia na defesa da liberdade individual e para o deslocamento em
o
razão das atividades descritas no § Io do artigo 6 deste decreto.

-

II O funcionamento dos equipamentos de som automotivos, popularmente conhecidos
como paredões de som, e equipamentos sonoros portáteis, nas vias, pra ças, praias e
demais logradouros p ú blicos no â mbito do Munic í pio de Aracati.
III - O consumo de bebida alcoó lica em espa ç os p úblicos, como pra ças, cal çadões,
calçadas, vias, praia.

IV- O uso de espaços comuns e equipamentos de lazer, em condom í nios de praia, de uso
misto ( moradia e lazer) e/ou preponderantemente de temporada ou veraneio, inclusive
aqueles condomínios certificados e/ou qualificados como “ resorts” , ensejando o
descumprimento da regra a interdição do correspondente espaç o, sem preju ízo da
imposição ao condomínio das demais sanções previstas na legislação , salvo nora
f)
caminhadas e passeios de bicicletas.

V- Aluguel de casas de veraneio.
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VI - Excursões tur ísticas.
VII A circula ção de transporte interestadual, ô nibus, topiks e vans, das 20 h de sabádo
à s 5h de segunda - feira .

-

VIII Da entrada c perman ê ncia cm hospitais, p ú blicos ou particulares, de pessoas
estranhas à operação da rcspcctiva unidade, à exceção de pacientes, seus acompanhantes
e profissionais que trabalhem no local.

-

.

Art 5* No munic ípio de Aracati est ão suspensas as seguintes atividades e quaisquer
festividades que impliquem cm aglomeração, notadamente:

-

I Clubes e estabelecimentos similares;
II - Festas e eventos, de qualquer tipo, em ambientes fechados e abertos.

-

III Museus, cinemas e outros equipamentos culturais, p ú blico e privado;

-

IV O funcionamento de parques aquá ticos, lagoa, rio e piscina p ú blica ou quaisquer
outros locais de uso coletivo e que permitam a aglomera ção de pessoas.

§ 1 També m são vedadas/ interrompidos durante o isolamento social:
®

-

I Estabelecimentos de ensino para atividades presenciais, salvo em rela ção a atividades
cujo ensino remoto seja inviá vel, quais sejam: treinamento para profissionais da sa ú de,
aulas prá ticas e laboratoriais para concludentes do ensino superior, inclusive de internato.
II - Feiras, feirões, e exposições de qualquer natureza, tanto em locais abertos como
fechados, p ú blicos ou privados.
§ 2° As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais de segunda à sexta
®
até às 19h e aos sá bados e domingos até ás 17h, desde que observados o limite de 25 ó
( vinte e cinco por cento ) da capacidade e as regras estabelecidas em protocolos sanit ários,
mantida , em todo caso, a recomendaçã o para que as celebraçõ es permaneçam sendo
realizadas exclusivamente da forma virtual.

§3 Fica permitido o uso de espaços p ú blicos abertos cxclusivamente para a prá tica
esportiva individual, permanecendo vedada a prá tica esportiva coletiva, assim
enquadrada aquela envolvendo a reunião de mais de 03 (três) pessoas.
®

.

Art 6 O funcionamento das atividades econó micas, durante o isolamento social,
observará o seguinte:
®

I - no sá bado e domingo:
a ) Na sede, o comércio de rua e servi ços, inclusive escrit órios em geral, funcionarão de
07h às 13 h, com limitação de 40% (quarenta por cento ) da capacidade de atendimento
rv
simult â neo de clientes.
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b) Na sede, os restaurantes, funcionar ão no horário de lOh à s I6h, com limitação de 40
(quarenta por cento) da capacidade de atendimento simult â neo.

^

c) Nas localidades turí sticas, o comercio de rua, serviç os e os restaurantes neles situados,
funcionar ão de I2h às I7h, observada a 40% (quarenta por cento) da capacidade de

atendimento simult âneo de clientes.

II - De segunda à sexta:
a) Na sede, o comercio de rua e serviç os funcionar ão das 07h às I 3 h, com limitação de
40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento simult âneo.

b) Na sede, os restaurantes funcionarão no horário de lOh às 16h, com limitação de 40%
(quarenta por cento) da capacidade de atendimento simult âneo.
c) Nas localidades tur
ísticas o comércio de rua, serviços e os restaurantes funcionarão das
I2h às I8h, com limitação de 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento
simultâneo.

III- As barracas de praia poderão funcionar no horário de 09h às 15h;
IV- A construção covil poderá finalizar suas atividades at é ás I7h.

§ Io Não se sujeitam a restrição de horário de funcionamento:
a) serviços públicos essenciais;
b) farmácias;
c) supermercados/congêneres, exceto nas localidades turísticas que funcionarão at é ás
20h;
d) indústria;
e) postos de combustí veis;
f) hospitais e demais unidades de saúde e de serviç os odontológicos e veterinários de
emergência;
g) laboratórios de análises clínicas;
h) seguranç a privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
j) funerárias.

§ V Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os
estabelecimentos funcionar desde que exclusivamentc por serviço de entrega, inclusive
por aplicativo.
§ 3 * O funcionamento dos escrit órios de advocacia observará o disposto neste artigo.

§ 4o O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta
conformidade com as medidas sanit árias previstas nos correspondentes protocolos gerais
e setoriais, devidamente homologados e divulgados no “ site” oficial da
Secretária
Saúde do Estado.
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§ 5o Poderã o as academias retomar o funcionamento, no per íodo de 6 h às 18 h ,
exclusivamcnte para a prá tica de atividades individuais, desde que por horá rio marcado,
respeitado o limite de 25% ( vinte c cinco por cento ) da capacidade de atendimento
presencial simult â neo de clientes e observados todos os protocolos de biosseguran ça .
§ 6o Barracas de praia poder ão voltar a funcionar, observado o seguinte:

I - funcionamento exclusivamcnte para a atividade de restaurante;
II obediê ncia às regras de protocolo sanit á rio previstas para o setor para alimenta ção
fora do lar, do Decreto Estadual n° 34.043, de 24 dc abril de 2021 ;
III - limitação em 40% ( quarenta por cento) da capacidade de atendimento simultâ neo de
clientes;

-

§ 7° Os estabelecimentos que operam como “ buffet” poderão voltar a funcionar desde que
somente para a atividade de restaurante, observadas a limita çã o de 40% ( quarenta por
cento) da capacidade de atendimento simult â neo de clientes.
§ 8o As autoescolas poderão ministrar aulas prá ticas de dire ção veicular no horário de 6h
às 18 h, de segunda a sexta feira, e de 6h às 15 h, no sábado e domingo, desde que mediante
pré vio agendamento e atendimento dos protocolos sanitá rios do Decreto Estadual n°
34.058, de 01 de maio de 2021.

-

§ 9o Os restaurantes de hot é is, pousadas e cong é neres, durante o isolamento social,
poderão funcionar normalmente para hóspedes, sendo admitido o atendimento de p ú blico
externo, nã o hóspede, somente de segunda a sexta-feira, das lOh à s 16h, e aos sábados e
domingos, de lOh às 15 h.

1

§ 10. Fica autorizada a operação para o turismo de at é 50% (cinquenta por cento) da frota
de buggy, desde que limitada a at é 3 (três) passageiros sentados da mesma fam í lia no
banco de trás do carro, bem como quadrí culos e parapentes, cumpridas todas as medidas
de proteção estabelecidas em protocolos geral e setoriais e evitada qualquer aglomeração.
Art.7° As atividades econó micas autorizadas observarã o as seguintes medidas de controle
à disseminaçã o da COVID-19, sem preju ízo de outras definidas em protocolos sanitários:

I - restaurantes e hot é is:

i

a ) proibiçã o de festas, de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, hot éis e outros
estabelecimentos em ambientes fechados e abertos;
b) disponibilizaçâ o de m ú sica ambiente, inclusive com músicos, vedado espaço para
danç a e qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins.
c) limita ção a 6 (seis) pessoas por mesa nos restaurantes e afins, além do que: limitação
do atendimento a consumo no local ou viagem , sem permitir pessoas em pé, inclusive na
calçada ; proibi ção de fila de espera na calçada; e utilização de filas de espera eletró nicas.
d ) est í mulo para que os estabelecimentos, inclusive restaurantes, busquem se certif cpr
com o Selo Lazer Seguro, emitido pela SESA.

/

II - hotéis, pousadas e afins:
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a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e quartos ao
má ximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças.
b) obtenção antecipadamente pelos hot é is, para que possam funcionar do Selo Lazer
Seguro a ser emitido pela SESA mediante comprovação do cumprimento do limite total
de 80% (oitenta por cento) de sua capacidade, concomitantemente ao atendimento do
disposto na al í nea “ a” , deste inciso;
c) obediê ncia às regras previstas no inciso I , deste artigo, pelos restaurantes em hot é is,
pousadas e afins;
d ) aplicação aos “ flats” das mesmas regras a serem observadas pelos hot é is, conforme
previsão das alíneas “ a” a “ c” , deste inciso.

III - comé rcio de rua:
a) inclusão da quantidade de clientes, funcionários e demais colaboradores presentes
simultaneamente na capacidade má xima de cada estabelecimento, em shopping ou
comércio de rua.
Art. 8o Em cará ter excepcional e temporário, e por se fazer necessário intensificar as
medidas de restrição para enfrentamento da infecção pelo coronavírus, o trabalho dos
servidores da Prefeitura Municipal de Aracati será realizado, via de regra, na modalidade
de teletrabalho.

§ 1° Aos serviços essenciais de sa úde, fiscalização, assist ência social e segurança nã o se
aplicam as disposições deste decreto.

I

§ 2o Está suspenso o atendimento presencial ao pú blico, na área administrativa, da
Prefeitura Municipal de Aracati-CE, até ulterior deliberação, devendo suas demandas
ocorrerem, preferencialmente, por telefone ou e -mail.

»

f

§ 3o os servidores serão convocados a trabalhar de forma presencial, sempre que
necessário, pelo respectivo secret á rio.

§ 4o O servidor que não se adaptar ao teletrabalho deverá retomar de imediato ao trabalho
presencial.
§ 5* Recomenda-se ao setor privado para que priorize o trabalho remoto, evitando ao
má ximo a circulação de pessoas.
Art. 9o As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de contá gio pela
COVID- 19 deverão permanecer em confinamento obrigató rio no domicilio, em unidade
hospitalar ou em outro lugar determinado pela autoridade de sa ú de.

§ Io A inobservâ ncia do dever estabelecido no “ caput” , deste artigo, ensejará para o
infrator a devida responsabilização, nos termos deste Decreto, inclusive na esfera
criminal, observado o tipo previsto no art . 268, do Código Penal.

§ 2 o Caso necessária, a força policial poderá ser empregada para promover o imediaw
restabelecimento do confinamento obrigatório, sem preju ízo da aplicação das safiÇqes
cabíveis.

( 55 88?

Av. Dragão do Mar. 230. Centro. Aracati-CE - Brasil C E P 62800-000
3421-10501 (*55 88) 3421-1945 lwww.aracati.ce.gov.br @ © prefeituradooraca

Digitalizado com CamScanner

. « *a .
rv

PRF. PF. I T U R A

no

AR ACATI
.

M f f W M r M P I I M n i O l f r AI

4¥

§ 3° Ficam ratificadas, para os fins deste artigo ,
todas as medidas já adotadas, no â mbito
do Estado, acerca do confinamcnto obrigat ó rio.

.

Ari. 10" Fica estabelecido o controle da entrada
e sa ída de pessoas e ve ículos no
munic í pio de Aracati, ressalvadas as hipóteses de:

-

I deslocamentos por motivos de sa ú de, pró prios c de
terceiros, designadamente para
obter ou facilitar assist ência cm hospitais, cl í nicas,
postos de sa ú de e outros
estabelecimentos do mesmo gê nero;
II deslocamentos entre os domic í lios c os locais de trabalho de
agentes pú blicos;
III - deslocamentos entre os domic í lios c os locais de trabalho permiti
dos;
IV - deslocamentos para assist ência ou cuidados de pessoas
com deficiência, crian ças,
progenitores, idosos, dependentes ou pessoas vulneráveis;
V - deslocamentos para participa çã o em atos administrativo
s ou judiciais, quando
convocados pelas autoridades competentes;
VI - deslocamentos necessá rios ao exerc ício das atividades de impren
sa;
VII deslocamentos para outras atividades de natureza aná loga ou
por outros motivos de
força maior ou necessidade impreterivel, desde que devidamente justificados
;
VIII - transporte de carga.

-

-

§ Io Ficam garantidas a entrada e a sa ída em Aracati da população flutuante
domiciliada
neste munic í pio e em outro do Estado, desde que devidamente compro
vada a residê ncia
em quaisquer das situaçõ es, bem como comprove reserva em hotel ou pousada.
§ 2o A compet ência, as medidas de fiscalização e os meios de compro
vação do
enquadramento nas situações excepcionadas observarão:

-

I deverão as pessoas portar documento ou declaração subscrita demons
trando o
enquadramento da situaçã o espec í fica na exceção informada, admitidos
outros meios
idó neos de prova.

II - Fiscalização pelos ó rgãos do artigo 1 Io deste decreto.

.

Art ll ® Sempre que julgar necessário para o cumprimento deste Decreto, os servido
res
da Secretaria de Segurança P ú blica Cidad ã e Ordem Pú blica, Instituto de Qualidade
do
Meio Ambiente - IQUAMA, da Secretaria de Sa úde, da Vigilâ ncia Sanit ária e da
Secretaria de Finanças solicitarão aux í lio da Policia Militar , que t êm compet ência para
atuar de ofício, inclusive para aplica çã o de multas.

§ 1* Poderá haver convocação de servidores de outras secretarias municipais para reforço
da fiscalização municipal quanto à proibição da realização de festas e eventos, coibir
aglomerações, bem como quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras.

§ 2 ® As pessoas í
f sicas que desobedecerem aos regramentos deste decreto estào sujeitas
a pena de multa de at é R$ 1000,00 ( mil reais) e as pessoas jur ídicas tvo valor de at ú
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
VL
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§ 3" Constatada qualquer infra çã o i« s medidas de preven ção ser á o estabelecimento
autuado pelo agente de fiscaliza çã o c advertido da irregularidade cometida , a fim de que
não mais se repita .
§ 4 o Sc, após a autua çã o prevista no § 3°, deste artigo, o estabelecimento tornar a infringir
as regras sanit árias, será novamente autuado, ficando, de imediato, suspensas as suas
atividades por 7(sctc) dias.

§ 5o Suspensas nos termos do § 4", deste artigo, o retomo das atividades condiciona -se à
avalia ção favorá vel de inspeção quanto ao atendimento das medidas sanit á rias, devendo
o responsá vel pelo estabelecimento compromctcr -sc, por termo subscrito, a não mais
incorrer na infra çã o cometida, sob pena de novas suspensões de atividades pelo dobro do
prazo anteriormente estabelecido.
§ 6" Ao interessado c permitida a apresentação de defesa contra o auto de infra ção
diretamente no ó rgã o ao qual pertence o agente de fiscalizaçã o.

§ 7° Em caso de realiza ção de eventos nã o permitidos as multas serã o aplicadas aos
responsá veis pelo evento e també m ao propriet ário do imó vel, no valor de até RS
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

§ 8o Para fiscaliza ção e aplicaçã o das devidas sanções pela inobservâ ncia ao disposto
neste artigo, será també m utilizado o sistema de videomonitoramento à disposi çã o da
Secretaria de Seguran ça Pú blica Cidad ã e Ordem P ú blica do Munic ípio.
§ 9" Na fiscaliza ção das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as autoridades
competentes adotarão, nos termos deste Decreto, as provid ê ncias necessárias para fazer
cessar eventual infra çã o, devendo, prioritariamente, primar por condutas que busquem a
conscientização quanto à import ância das medidas de isolamento e distanciamento social,
bem como da permanê ncia domiciliar.
Art. 12° Dê imediata ciê ncia à Secretaria de Seguran ça P ú blica Cidad ã e Ordem P ú blica,
à Secretaria Municipal de Sa ú de, Vigilâ ncia Sanit ária, à Secretaria de Finanças e ao
Instituto de Qualidade do Meio Ambiente IQUAMA para a observância e fiscaliza ção
das medidas elencadas neste Decreto.

-

Art. 13" Encaminhe-se có pia ao Minist é rio P ú blico , ao Poder Judiciário, ao Poder
Legislativo Municipal, à Defensoria P ú blica , à Subseção OAB Litoral Leste, a policia
civil, bem como à Pol ícia Militar, quanto a este, solicitando apoio ao efetivo cumprimento

das medidas adotadas.

Art. 14° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica ção.

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

BISMARCK COSTA LIMA PlNliÉTKO MAU
Prefeito Municipal
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