DECRETO Nº. 058/2021

ACOPIARA, 25 DE JULHO DE 2021.

MANTÉM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL
CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE
ACOPIARA, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS, NOS TERMOS DO DECRETO
ESTADUAL Nº 34.173, DE 24 DE JULHO DE 2021 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACOPIARA, no exercício de suas atribuições
deliberadas por lei, com fulcro no art. 89, inciso I, da Lei Orgânica do Município,
com a devida observância da situação de pandemia constatada pela expansão
do contágio e a disseminação do coronavírus, COVID-19, resolve:
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e com a
intenção de garantir, por meio de políticas públicas adequadas e essenciais,
que visem minimizar os riscos de doenças e outros agravos, torna pública e
obrigatória as ações necessárias e acessíveis a todos de forma igualitária,
priorizando e proporcionando a proteção, e a recuperação de pessoas que
possam ser infectadas, e também visando a redução da possibilidade de
transmissão do coronavírus;
CONSIDERANDO a declaração da ESPIN – Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em virtude da infecção e transmissão humana do novo
coronavírus, e com base nos termos da Portaria 188/2020 do Ministério da
Saúde, editada com fundamento no Decreto Federal nº 7.616/2011;
CONSIDERANDO o aumento do número de casos suspeitos e a confirmação
de pessoas infectadas no Estado do Ceará, em especial em Acopiara, pela
propagação do COVID-19, tornando necessária a adoção de normas de
biossegurança específicas, objetivando a contenção e isolamento da
propagação do coronavírus, objetivando manter o enfrentamento em conjunto
através de todos os órgãos públicos municipais e a sociedade civil de Acopiara,
na incansável busca de contenção da disseminação da doença,
CONSIDERANDO que, embora ainda sejam preocupantes o número de casos
de COVID-19 no Estado, e também em Acopiara, é inquestionável o mérito que
as medidas de isolamento social tiveram e ainda têm, junto a todos os
investimentos públicos que vêm sendo feitos na saúde, para possibilitar um
maior controle do avanço da doença, dando às autoridades públicas o tempo

necessário para a estruturação da rede de saúde, de sorte a assegurar
tratamento adequado a pacientes infectados;
CONSIDERANDO que, no momento, ainda não se pode prescindir das
medidas de isolamento social para o enfrentamento mais seguro da COVID-19,
no Estado do Ceará e consequentemente no Município de Acopiara;
CONSIDERANDO a importância de, ao lado de todas as ações de combate à
pandemia do coronavírus, se pensar também, nos parâmetros determinados
pela Organização Mundial da saúde, para a retomada progressiva das
atividades econômicas no Município de Acopiara, correspondendo às normas
implementadas pelo Governo do Estado, setor que inegavelmente foi muito
afetado pelas medidas de isolamento, e cuja relevância se sabe fundamental
para preservação dos empregos e da renda da população, impactando
diretamente na sobrevivência do cidadão (ã) que já está no limite;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 34.173, de 24 de julho de 2021,
determinou que do dia 26 de julho a 8 de agosto de 2021, permanecerá em
vigor, no Estado do Ceará, a política de isolamento social, com a liberação de
atividades, como forma de enfrentamento da COVID-19, observadas as
disposições do citado Decreto Estadual;
CONSIDERANDO que o § 10 do artigo 6º do Decreto Estadual Nº 34.173, de
24 de julho de 2021 faz previsão expressa que diante de realidades locais ou
particularidades do serviço ou atividade, os municípios poderão estabelecer o
horário alternativo de 7h às 17h, de segunda a domingo, em substituição ao
horário previsto neste no Decreto Estadual em vigor;
DECRETA:

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre a manutenção, do dia 26 de julho a 8 de
agosto de 2021, das medidas de isolamento social no Município de Acopiara,
nos termos do Decreto Estadual Nº 34.173, de 24 de julho de 2021, que foi
recepcionado pelo Município de Acopiara, observada as decisões
administrativas mais rígidas estabelecidas pelo Gestor Municipal.
Art. 2° - Durante o isolamento social, fica mantido as determinações e as
medidas estabelecidas no Decreto Estadual Nº 34.173, de 24 de julho de 2021,
em especial as restrições e proibições expressas, bem como a liberação das
atividades econômicas nos horários e percentuais previstos no citado Decreto
Estadual em vigor, ficando mantido o isolamento social decretado
anteriormente até deliberações posteriores.

Art. 3º - O funcionamento das atividades econômicas e religiosas, de segunda
a domingo, observará o seguinte:
I - o comércio de rua e serviços, envolvendo estabelecimentos situados fora de
shoppings, inclusive escritórios em geral, funcionarão de 7h às 17h, observada
a limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento
simultâneo de clientes, com a ressalva para o disposto nos §§ 2º e 4º, deste
artigo;
II – restaurantes poderão funcionar de 9h às 23h, limitada em 50% (cinquenta
por cento) a capacidade para atendimento simultâneo de clientes;
III - instituições religiosas poderão promover celebrações presenciais até as
22h;
IV - a cadeia da construção civil iniciará as atividades a partir das 7h.
§ 1º Não se sujeitam a restrição de horário de funcionamento exclusivamente:
a) serviços públicos essenciais;
b) farmácias;
c) supermercados, padarias e congêneres, permitido o atendimento presencial
de clientes para o café da manhã a partir das 6h;
d) indústria;
e) postos de combustíveis;
f) hospitais e demais unidades de saúde e clínicas odontológicas e veterinárias
para atendimento de emergência;
g) laboratórios de análises clínicas;
h) segurança privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
j) oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e
Distribuição do Estado, conforme definido no Decreto n.º 33.532, de 30 de
março de 2020 (rodovias federais e estaduais);
l) funerárias.
§ 2º As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, desde
que respeitados o limite de 60% (sessenta por cento) da capacidade e as
regras estabelecidas em protocolos sanitários, mantida, em todo caso, a
recomendação para que as celebrações permaneçam sendo realizadas
exclusivamente da forma virtual.

§ 3º O funcionamento dos escritórios de advocacia observará o disposto neste
artigo.
§ 4º Poderão as academias funcionar exclusivamente para a prática de
atividades individuais, de segunda a domingo, de 6h às 22h, desde que:
I – o funcionamento se dê por horário marcado;
II – seja respeitado o limite de 40% (quarenta por cento) da capacidade de
atendimento presencial simultâneo de clientes;
III - observados todos os protocolos de biossegurança.
§ 5º Balneários poderão funcionar das 8h às 23h, observado o seguinte:
I - funcionamento exclusivamente para a atividade de restaurante;
II - obediência às regras de protocolo sanitário previstas para o setor para
alimentação fora do lar, inclusive àquelas do inciso I, do art. 10, do Decreto
Estadual em vigor;
III - limitação em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento
simultâneo de clientes;
§ 6º Sem prejuízo do disposto no inciso VII, do art. 7º, do Decreto Estadual em
vigor, os estabelecimentos que operam como “buffet” e assemelhados poderão
funcionar como restaurante, observado o seguinte:
I - limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento
simultâneo de clientes;
II - obediência às sanitárias estabelecidas para o setor para alimentação fora
do lar, inclusive aquelas previstas no inciso I, do art. 10, do Decreto Estadual
em vigor;
III - proibição da realização de quaisquer eventos, abertos ou com público
fechado, bem como de celebrações como casamentos, aniversários e
similares.
§ 7º As autoescolas poderão ministrar aulas práticas de direção veicular no
horário de 6h às 19h, de segunda a domingo, desde que mediante prévio
agendamento e atendimento dos protocolos sanitários, observado, quanto ao
funcionamento dos estabelecimentos para atendimento, o horário estabelecido
no “caput”, deste artigo.
§ 8º Em qualquer horário e período de restrição ao funcionamento, poderão os
estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por serviço de entrega,
inclusive por aplicativo.

§ 9º Os restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres poderão funcionar sem
restrição de horário para hóspedes, aplicável, quanto ao atendimento de não
hóspedes, o disposto no inciso II, do “caput”, deste artigo.
§ 10. Diante da realidade local, o Município de Acopiara estabelece o horário
alternativo de 7h às 17h, de segunda a domingo, em substituição ao horário
previsto no inciso I do art. 6º do Decreto Estadual em vigor.
§ 11. Recomenda-se aos estabelecimentos bancários a extensão do horário de
funcionamento na conformidade do disposto neste artigo.
§ 12. As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão se adequar
às medidas sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial, ficando
permanentemente submetidas ao monitoramento da Secretária da Saúde do
Estado, mediante acompanhamento dos dados epidemiológicos e assistenciais
da pandemia no Estado do Ceará.
Art. 4º Sem prejuízo do já disposto neste Decreto, estão liberado(a)s, nos
municípios de que trata esta Seção:
I - o funcionamento de feiras livres, obedecidos o distanciamento mínimo,
inclusive entre os box de venda, a capacidade máxima de 50% (cinquenta por
cento), além das medidas sanitárias previstas em protocolos;
II - liberação das áreas de lazer e das piscinas de clubes, desde que definidos
os critérios para uso seguro, observada a limitação de 20% (vinte por cento) da
capacidade e observados protocolos sanitários;
III - liberação, em buffets, de eventos sociais mediante obediência às medidas
previstas em protocolo divulgado pela Sesa, observado também seguinte:
a) limitação da capacidade em 200 (duzentos) pessoas para ambientes abertos
e 100 (cem) para fechados, observado, em todo caso, o dimensionamento dos
espaços;
b) controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de pessoas já
vacinadas com 02 (duas) doses ou com comprovação de testagem negativa
para a Covid-19 (exame de antígeno ou RT-PCR) em exame realizado no
prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento;
IV - o funcionamento de museus, bibliotecas e cinemas, observadas as regras
estabelecidas em protocolo sanitário, bem como a limitação de capacidade de
50% (cinquenta por cento), para museus e bibliotecas, e de 30% (trinta por
cento), para cinemas;
V – a realização de reuniões de trabalho em ambientes privados abertos ou
fechados, desde que:

a) seja limitado o número de participantes em 50 (cinquenta) pessoas para
reuniões a serem realizadas em ambientes abertos e em 30 (trinta) pessoas
para reuniões em ambientes fechados, observado, em todo caso, o número
máximo de pessoas por metragem do espaço estabelecido em protocolo
sanitário;
b) não se realize qualquer tipo de celebração ou festividade durante a reunião;
c) seja observado o distanciamento mínimo e o uso obrigatório de máscaras de
proteção.
VI - as apresentações musicais nas áreas comuns de condomínios realizadas
por, no máximo, 2 (dois) profissionais, desde que seja essa uma iniciativa do
próprio condomínio, não haja aglomerações ou contato entre moradores e
sejam observadas todas as regras e protocolos de segurança;
VII - o funcionamento de espaços em clubes para a prática de esporte ou
atividades físicas individuais e coletivas, observado o distanciamento mínimo
de 2m entre os praticantes e a lotação máxima de 12m² por pessoa.
Art. 5º Durante o isolamento social, poderão ser realizados concursos e
seleção públicas destinadas ao preenchimento de cargos ou funções no
serviço público, cabendo aos responsáveis pela organização a obediência a
todas as medidas e cautelas sanitárias estabelecidas contra a disseminação da
Covid-19, buscando garantir a saúde de candidatos e demais pessoas
envolvidas no procedimento.
Art. 6º - O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID19 ensejará a aplicação pelos órgãos de fiscalização de interdição do
estabelecimento e/ou multa a qual poderá ser dosada por dia de
descumprimento, no valor de máximo de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais).
Art. 7º - Fica permitido ao gestor de cada órgão ou entidade da Administração
Municipal, estabelecer o regime de trabalho presencial ou remoto, de acordo
com a necessidade e essencialidade do serviço, para atividades ou setores
específicos da respectiva unidade administrativa, sempre seguindo os
protocolos sanitários e as recomendações das autoridades sanitárias.
Art. 8º - As deliberações contidas neste decreto municipal perduram até o dia
08 de Agosto de 2021, podendo ser editado e/ou prorrogado por mais tempo,
se observada a necessidade pela Administração Pública Municipal de
Acopiara, na tentativa de manter as medidas imprescindíveis de combate à
propagação do coronavírus (COVID-19), sempre em consonância com os
Decretos Estaduais.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Acopiara, em 25 de Julho de 2021.
Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Antônio Almeida Neto
PREFEITO DE ACOPIARA

