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Milagres, CE -19 de abril de 2021

DECRETO N° 01 8/2021

MANTEM AS MEDIDAS ISOLAMENTO
SOCIAL RiGIDO CONTRA A COVID-19
NO ESTADO DO CEARA, COM A

:±BOEN%#c°ASQEA&D[c£TIV]DADES
0 PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, Estado do Ceara, no uso
de suas atribuig6es legais, ex vz., do que disp6e a Lei Organica do Municipio, e nos temos das
demais Leis patrias.
CONSIDERANDO as medidas estabelecidas no Decreto n° 34.037, de 17 de abril de 2021, do
Govemo do Estado do CearS que mantem as medidas isolamento social rigido contra a COVID19 no Estado do Ceara, com a liberapao das atividades econ6micas que indica;

CONSIDERANDO a Calamidade Ptiblica reconhecida no Municipio de Milagres atrav6s do
Decreto Municipal 07, de I de margo de 2021, e pelo Decreto Legislativo 562, de 4 de margo de
2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceari;

CONSIDERAND0 a pemanencia dos dados preocupantes da pandemia no municipio de
Milagres, exigindo a continuidade da adogao de medidas de isolamento social mais rigidas no
intuito de conter a velocidade de doenga.

DECRETA:
CApiTULO I
DO ISOLARENTO SOCIAL
Se9ao I

Das medidas de isolamento social
Art. 1° Ficam prorrogadas ate o dia 26 de abril de 2021 a politica de isolamento social rigido, nos
termos do Decreto n.° 008, de 13 de margo de 2021, observadas a liberapfro de atividades e as
normas especificas definides neste Decreto.
§ 1° No periodo de isolamento social, continunri sendo observado o seguinte:
I -proibigao de festas e quaisquer tipos de eventos, conforme previsfro no art. 3°, § 1°, inciso 11, do
Decreto n° 008, de 13 de margo de 2021 ;

11 - manutengao do clever especial de confinamento e do clever especial de protegfro por pessoas
do grupo de risco da COVID-19, na forma dos arts. 6° e 7°, do Decreto n° 008, de 13 de marco de
2021;
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IV - controle da entrada e saida de pessoas e veiculos entre municipios do Estado, conforme
previsfo do art.10, do Decreto n° 008, de 13 de margo de 2021 ;

V - vedapao a entrada e pemanencia em hospitais, pdblicos ou particulares, de pessoas estranhas
a operapao da respectiva unidade, a excecfro de pacientes, seus acompanhantes e profissionais que
trabalhem no local;
VI - proibigao de feiras de qualquer natureza e da aglomerapao e circulapao de pessoas em
espapos pdblicos ou privados, tais como prapas, salvo no caso de deslocamentos imprescindiveis
ou para acessar atividades essenciais, observado o disposto no art. 13, do Decreto n° 008, de 13
de margo de 2021 ;

VII - clever geral de prote9ao individual consistente no uso de mascara de protegao, observado o
disposto no art.12, do Decreto n° 008, de 13 de marco de 2021;

VIII - possibilidade de retomo ao trabalho para atividades liberadas das pessoas acima de 60

(sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham comprovapao de imunidade ou
de adoecimento ha mais de 30 (trinta) dias, mos termos do Decreto n° 008, de 13 de mango de
2021;

IX - incidencia do clever especial de protegao ds pessoas com idade igual ou inferior a 60

(sessenta) anos somente aqueles que forem portadoras de cardiopatia grave, diabetes insulino
dependente, de insuficiencia renal cfonica, asma grave, doen9a pulmonar obstrutiva cr6nica,
obesidade m6rbida, doen9as neoplasias malignas, imunodeprimidas e em uso de medicap6es
imunodepressores ou outras enfemidades que justifiquem, segundo avaliapfo e atestado medico,
o isolalnento mais restritivo;
X - estabelecimento do regime de trabalho remoto para todo o servi9o ptiblico municipal,
municipal;

XI-recomenda9aoaosetorprivado;omatividadesliberadasparaquepriorizeotrabalhoremoto;
§2° Na fiscalizapao das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as autoridades
competentes adotarfro, nos termos deste Decreto, as providencias necessdrias para fazer cessar
eventual infrapao, devendo, prioritarianente, primar por condutas que busquem a conscientizapao

quanto a importalcia das medidas de isolamento e distanciamento social, bern como da
pemanencia domiciliar.
Art. 2° 0 "toque de recolher" sera observado no Estado do Ceafa, das 20h ds 5h, de segunda a
sexta-feira.
Pafagrafo dnico. No pen'odo previsto no "caput", deste artigo, fica estabelecido(a):
I - proibigfro da circulagao de pessoas nas ruas e espaeos pdblicos, permitidos deslocamentos
somente nos casos de servigos de entrega, para atividades liberadas ou em fungao do exercfcio da
advocacia ou de fung5es essenciais a Justi9a na defesa da liberdade individual;
•..`.:,:,:`
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11 - vedagao ao funcionamento de quaisquer atividades econ6micas e comportamentais, salvo as
previstas no § 1°, do art. 7°, deste Decreto.

Art. 30 Salvo no periodo de isolanento social n'gido previsto no art. 4°, deste Decreto, flea
permitido o uso de espapos ptiblicos abertos exclusivanente para a pratica esportiva individual,
permanecendo vedada a pratica esportiva coletiva, assim enquadrada aquela envolvendo a
reuniao de mais de 03 (tres) pessoas.
Pardgrafo dnico. A excegao da situapao do "caput", deste artigo, os espa9os pdblicos, como

pragas, areninha e outros, continuarfro com o uso proibido durante a vigencia deste Decreto.
Art. 40 Das 20h de sexta-feira ds 5h de segunda-feira, o isolamento social no Estado observard,
inclusive quanto ao `1oque de recolher" (19h ds 5h), as disposig6es do Decreto n° 008, de 13 de
margo de 2021, que preve a politica de isolamento social n'gido no enfrentamento a COVID-19.
Segfro 11

Das atividades econ6micas e comportanentais no Estado do Ceard
Subse9ao I
Das regras gerais

Art. 50 A liberapao de atividades econ6micas e comportanentais no Municipio de Milagres
ocorrefa sempre de forma tecnica e respousavel, observados os crit6rios de avaliapao das
autoridades da sadde.
§ 1 ° 0 desempenho de quaisquer atividades liberadas deveri guardar absoluta conformidade com
as medidas sanitalas previstas nos correspondentes protocolos gerais e setoriais, devidamente
homologados e divulgados no site oficial do Muhicipio de Milagres.
§2° As atividades e servigos que estavam liberadas durante o isolamento social rigido assim
permanecerfro na vigencia e nos termos deste Decreto.

§3° As atividades autorizadas serao fiscalizadas rigorosamente pelos 6rgfos pdblicos competentes
quanto ao atendimento das medidas sanitirias estabelecidas para funcionamento do setor, ficando
a liberacao de novas atividades condicionada a avaliap5o favofavel dos dados epidemiol6gicas e
assistenciais relativos a COVID-19.
§4° Verificada tendencia de crescimento dos indicadores da pandemia ap6s a publicapao deste
Decreto, as autoridades da sadde avaliarao o cenato, admitido, a qualquer tempo, se necessario, o
restabelecimento das medidas restritivas originariamente previstas.
Subse9fo 11

Das regras aplicaveis ds atividades de ensino

Art. 6° No Municipio de Milagres, quanto is atividades de ensino, continuam autorizadas para a
modalidade presencial as atividades de ensino previstas no Decreto n° 017, de 12 de abril de
2021 .

§ 1° Continuam autorizadas para a modalidade presencial as atividades de ensino previstas no
3°, inciso VI, do Decreto n° 008, de 13 de mareo de 2021.
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§2° 0 retomo a atividade presencial de ensino se clara sempre a crit6rio dos pais e responsaveis,
devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a opcao pelo ensino presencial ou remoto,

garantida sempre, para aqueles que optarem pelo ensino remoto, a permanencia integral nessa
modalidade.
§3° As atividades a que se refere este artigo deverao ser desenvolvidas preferencialmente em
ambientes abertos, favordveis a reciclagem do ar, alem do que deverao respeitar o
distanciamento, os limites de ocupapao e as demais medidas sanitalas previstas em protocolo
geral e setorial.

Subsegao Ill
Das regras aplicaveis atividades dos setores do com6rcio e servi9os

Art. 70 0 funcionamento des atividades econ6micas, durante o isolamento social, observara o
seguinte:
I - das 20h da sexta-feira ds 5h da segunda-feira, todas as atividades sujeitar-se-ao, inclusive

quanto a horalos de funcionanento, ds regras de isolanento social rigido previstas no Decreto n°
008, de 13 de margo de 2021 ;

11 - nos demais dias e horatos:

a) o comercio de rua e servigos, inclusive restaurantes, funcionarao de 7h is 13h, com limitapao
de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade de atendimento simultineo;

b) a coustm9ao civil iniciafa as atividades a partir das 7h.
§ 1° No pen'odo do inciso 11, deste artigo, nfro se sujeitam a restri9ao de horato de funcionamento:
a) servi9os ptiblicos essenciais;

b) farmacias;

c) supermercados/congeneres;

d) indistria;
e) postos de combustiveis;
f) hospitais e demais unidades de sadde e de servigos odontol6gicos e veterindrios de emergencia;

g) laborat6rios de analises clinicas;

h) seguran9a privada;
i) inprensa, meios de comunicapao e telecomunicapao em geral;

j) funeralas.
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§ 2° As instituic5es religiosas poderao realizar celebrap6es presenciais, desde que observados o
limite de 10% (dez por cento) da capacidade e as regras estabelecidas em protocolos sanitalios,

mantida, em todo caso, a recomendapao para que as celebrap5es pemanegan sendo realizadas
exclusivamente da forma virtual, observado o disposto no art. 4°, deste Decreto.
§3° 0 funcionanento dos escrit6rios de advocacia observara o disposto neste artigo.

§4° Pemanece vedado o funcionanento de academias, parques aquaticos e demais equipanentos
culturais, ptiblicos ou privados.
§5° Em qualquer horalo e periodo de suspensao das atividades, poderao os estabelecimentos
funcionar desde que exclusivamente por servigo de entrega, inclusive por aplicativo.
§6° Os restaurantes de hoteis, pousadas e congeneres, durante o isolamento social, poderao
funciormr nomalmente para hospedes, sendo admitido o atendimento de ptlblico extemo, nao
hospede, somente de segunda a sexta-feira, das 10 is 16h.

§7° As atividades liberadas, mos termos deste Decreto, deverao se adequar ds medidas sanitdrias
estabelecidas em protocolo geral e setorial, ficando pemanentemente submetidas ao
monitoranento da Secretdia Municipal de Salde, mediante acompanhamento dos dados
epidemiol6gicos e assistenciais da pandemia no Munic{pio de Milagres.

Art. 80 As atividades econ6micas autorizadas observarao as seguintes medidas de controle a
disseminapao da COVID-19, sem prejuizo de outras definidas em protocolos sanitatos:

I - restaurantes e hoteis:
a) proibigao de festas, de qualquer tipo, em qualsquer restaurantes, hoteis e outros
estabelecimentos em ambientes fechados e abertos;

b) dispohibilizapfo de mdsica anbiente, inclusive com mdsicos, vedado espap para danga e

qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins.
c) limitapao a 6 (seis) pessoas por mesa mos restaurantes e afms, al6m do que: limitapao do
atendimento a consumo no local ou viagem, sem permitir pessoas em pe, inclusive na calgada;

proibi9ao de fila de espera na calgada; e utilizagao de filas de espera eletr6nicas.
11 -hoteis, pousadas e afins:

a) limitapfro, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartanentos e quartos ao maximo
de 03 (rfes) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (tres) criangas.
b) obediencia is regras previstas no inciso I, deste artigo, pelos restaurantes em hoteis, pousadas e
afins;

Ill - com6rcio de rua:
..::`:`_`..
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a) realizapao do controle nas entradas principais infomando, atrav6s de paiheis, a quantidade
maxima permitida e a quantidade de pessoas naquele momento no local;
b) inclusao da quantidade de clientes, funciondrios e demais colaboradores presentes
simultaneamente na capacidade maxima de cada estabelecimento.
CApiTULO 11

DAS MEDIDAS DE PROTECAO SANITARIA
Art. 9° Sem preju'zo de outras medidas ja previstas em legisla9ao pr6pria, o descumprimento das
regras neste Decreto sujeitard o respousavel is sang6es civil, administrativa e criminal cabiveis.

Parfgrafo dnico. Alem das medidas de protegao ja estabelecidas, inclusive a multa prevista no
§4°, do art. 5, do Decreto n° 006, de 28 de fevereiro de 2021, outras providencias poderao ser
adotadas pelas autoridades competentes para resgunrdar o cumprimento deste Decreto, no intuito
de prevenir ou fazer cessar infrap6es, sendo aplicaveis, caso necessdrias, as san96es de apreens5o,
interdi9fro e/ou suspeusao de atividade.

Art. 10 A Secretaria Municipal de Sande, de forma concorrente com os demais 6rgaos
municipais competentes, se encarregara da fiscalizapao do cumprimento do disposto neste
Decreto, competindo-lhe tambem o monitoramento dos dados epidemiol6gicos, para fins de
avaliapao e pemanente acompanhamento das medidas estabelecidas para abertura responsavel
das atividades econ6micas e comportamentais.
Art.11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.

PALACIO MUNICIPAL CicERO LEITE DANTAS, EM MILAGRES, ESTADO DO CEARA,
AOS 19 DE ABRIL DE 2021.
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