DECRETO Nº 34/2021 DE 02 DE MAIO DE 2021.

“Prorroga o isolamento social no âmbito do
Município de Senador Sá e estabelece novas
medidas restritivas como forma de prevenção e
enfrentamento ao Covid-19”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ,
SÁ, Estado do CEARÁ, no uso das
atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei
Orgânica do Município de Senador Sá, no Art.61, inciso IX;
CONSIDERANDO que, segundo orientações da Organização Mundial de Saúde,
da Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI, Ministério da Saúde e demais Órgãos da
Saúde o isolamento social, ainda é o meio mais eficaz para não proliferação do Novo
Coronavírus e o que, de fato,
fato, tem demonstrado resultados positivos desde o primeiro
caso no Brasil;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 16/2021, que dispõe
sobre a fiscalização e aplicação de multas pelo cumprimento das normas Higiênico
Sanitária,decreta estado de emergência
emergência no âmbito municipal e adota novas medidas
de urgência de enfrentamento em decorrência do Novo Corona vírus;
CONSIDERANDO que conforme a Lei Orgânica do Município de Senador
Sá,que lhe compete utilizar do exercício do seu poder de polícia nas atividades
ativi
sujeitas
à sua fiscalização que violarem as normas de saúde e outras de interesse da
coletividade;
CONSIDERANDO que, segundo relatório epidemiológico da Secretaria
Municipal da Saúde, a doença demonstra tendência a um avanço de forma
exponencial em nosso
osso Município;
CONSIDERANDO que, para inibir a proliferação do Novo Coronavírus no
âmbito municipal, as autoridades da saúde recomendam, por ora, a adoção de uma
política de isolamento social como meio responsável para liberação progressiva das
atividadess econômicas no âmbito do Município de Senador Sá;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 33.918, de 02 de fevereiro de 2021,
que estabelece novas medidas preventivas direcionadas a evitar a disseminação da
COVID-19
19 e dá outras providências;
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 33.955, de 26 de fevereiro de 2021, que
estabelece novas medidas preventivas direcionadas a evitar a disseminação da COVIDCOVID
19 e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Decretação de Calamidade Pública em todo o território do
Município de Senadorr Sá, DECRETO nº 14 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
CONSIDERANDOo
o Decreto nº 32/2021 que Prorroga o isolamento social Rígido
no Município de Senador Sá como medida necessária para enfrentamento da COVID-19
COVID
e
estabelece novas medidas restritivas.

CONSIDERANDO o Decreto nº 33.992 de 20 de março de 2021 que Prorroga o
isolamento social Rígido em todos os Municípios do Estado do Ceará, como medida necessária
para enfrentamento da COVID-19.
COVID

CONSIDERANDO o Decreto nº 34.005 de 27 de março de 2021 que Prorroga o
isolamento
lamento social Rígido em todos os Municípios do Estado do Ceará, como medida necessária
para enfrentamento da COVID-19.
COVID

CONSIDERANDO o Decreto Nº 34.021, de 04 de abril de 2021 que Prorroga o
isolamento social Rígido em todos os Municípios do Estado do Ceará,
Ceará, como medida necessária
para enfrentamento da COVID-19.
COVID
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 34.037, de 17 de abril de 2021 que Prorroga o
isolamento social Rígido em todos os Municípios do Estado do Ceará, como medida necessária
para enfrentamento da COVID-19.
COVID

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 34.043, de 24 de abril de 2021 que Prorroga o
isolamento social Rígido em todos os Municípios do Estado do Ceará, como medida necessária
para enfrentamento da COVID-19.
COVID

CONSIDERANDO o DECRETO N 34.058,
.058, de 01 de maio de 2021 que Prorroga o
isolamento social Rígido em todos os Municípios do Estado do Ceará, como medida necessária
para enfrentamento da COVID-19.
COVID

DECRETA
CAPÍTULO I
DO ISOLAMENTO SOCIAL
Art. 1º: Do dia 03 a 09 de maio de 2021, permanecerão em vigor, no Município de
Senador
ador Sá, Ceará, as medidas de isolamento social previstas neste Decreto nº 34/2021, de 02
de Maio de 2021, e suas alterações posteriores, sem prejuízo da observância ao disposto neste
Decreto, ficando prorrogadas as medidas de isolamento social estabelecidas
estabelecid
no

Município de Senador Sá, devendo ainda ser obedecidas á política de regionalização
das medidas gerais, regras de isolamento social e medidas preventivas direcionadas a
evitar a disseminação da Covid-19
Covid
previstas no Decreto Estadual nº 34.058, de 01 de
maio de 2021 do Governo do Estado do Ceará e o Decreto de Calamidade Pública
Municipal nº 14 de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 2º: Na prorrogação do isolamento social no âmbito do Município de
Senador Sá permanecem em vigor as medidas gerais e regras de isolamento
isolamento social
previstas no DECRETO 34.058
58, de 01 de Maio de 2021do Governo do Estado do Ceará, e
do Decreto Municipal nº 34/2021,
3 /2021, que acrescenta, as medidas restritivas, nos
seguintes termos:
I – Continuamsuspensos
suspensos os atendimentos presenciais junto á sede da
Prefeitura Municipal de Senador Sá sem o prévio agendamento junto aos canais de
comunicação
da
ouvidoria,
WhatsApp
(88)
36681003,
Email:
ouvidoria@senadorsa.ce.gov.br
dorsa.ce.gov.br.
II – Funcionamento das atividades em Academias, centros de ginástica e
estabelecimentos similares, desde que em horários marcados, respeitando os
protocolos de sanitários e com capacidade máxima permitida de até 25%;
25%
III – Funcionamento das
d
atividades de Hotéis e Pousadas, desde que
respeitados os protocolos sanitários de combate ao Covid-19
Covid
e limitação, do uso dos
apartamentos e quartos ao máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três)
crianças;

IV – Continuam suspensas as atividades nos campos de futebol até o fim do
decreto em vigor,, juntamente com as outras práticas esportivas com número superior
a 2 participantes e os demais itens seguintes;
V – Continuam suspensas as atividades em balneários e congêneres até o fim
do decreto em vigor;

VI - Redução da capacidade de pessoas em estabelecimentos privados, a fim
de manter o distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as pessoas;
VII – Atividades de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres
o funcionamento será normal permitido durante o horário de 10h às 16h, com limitação
de 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo de clientes,

exclusivamente após esse horário o funcionamento presencial, apenas por serviço de
entrega, “drive thru”e “deliver
delivery.”
VIII – As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, desde que
respeitados o limite de 25% (vinte e cinco 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;

IX – Continuam suspensos em locais públicos os Paredões de sons e afins;
X – Não se sujeitam a restrição de horário de funcionamento exclusivamente:
a) serviços públicos essenciais;
e
b) farmácias;
c) supermercados, padarias e congêneres;
d) indústria;
e) postos de combustíveis;
f) hospitais e demais unidades de saúde e clínicas odontológicas e veterinárias
para atendimento de emergência;
g) postos de coleta de exames;
exames
h) segurança privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
j) oficinas em geral e borracharias;
borracharias
l) funerárias.
XI – Continuam suspensas a realização de festas ou eventos de qualquer
natureza, em ambiente aberto ou fechado, público ou privado;
XII – Retorno das atividades de Bares apenas por serviço de entrega, “drive
thru” e “delivery”;
XIII – Retorno das atividades de transportes intermunicipal e interestadual,
inclusive da empresa Guanabara no município;

XIV – Continuam suspensas as aulas presenciais, sendo realizadas de
forma virtual;
Parágrafo Único: O funcionamento do Comércio e Serviços de segunda á
domingo, ocorrerá das 10:00 ás 16:00 de forma presencial, e em regime de Drive Tur,
até ás 21:00 e o serviço de Delivery até ás 23:59;
§ 1º Na prorrogação do isolamento social, permanece em vigor o dever geral
de proteção individual em todo o Município consistente no uso obrigatório de máscara
de proteção por aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente
quando
ando estiverem em espaços públicos ou privados acessíveis ao público, dentro de
transporte público coletivo ou privado remunerado individual.
§ 2º Ficam dispensadas do uso obrigatório de máscaras de proteção as
pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com
deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer
o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, bem
como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade,
idade, nos termos da Lei
Federal nº. 14.019, de 2 de julho de 2020.
§ 3º Continuam autorizadas a voltar ao trabalho as pessoas em atividades
liberadas acima de 60 (sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19
COVID
que
tenham comprovação de imunidade ou de adoecimento
adoecimento há mais de 30 (trinta) dias,
nos termos do Decreto nº. 33.627, de 13 de junho de 2020;
§ 4º O dever especial de proteção a que se refere o inciso II, do § 1°, deste
artigo, em relação às pessoas de idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, segue
se
sendo aplicável somente aquelas que forem portadoras de cardiopatia grave, diabetes
insulino dependente, de insuficiência renal crônica, asma grave, doença pulmonar
obstrutiva crônica, obesidade mórbida, doenças neoplasias malignas,
imunodeprimidas e em
m uso de medicações imunodepressores ou outras enfermidades
que justifiquem, segundo avaliação e atestado médico, o isolamento mais restritivo;
§ 5º Durante o isolamento social, permanecerá autorizada a circulação de
pessoas para a prática esportiva individual,
individual, em espaços públicos e privados acessíveis
ao público, desde que observadas pelos frequentadores todas as medidas de proteção
previstas neste Decreto, tais como uso obrigatório de máscara e distanciamento
mínimo, vedando-se,
se, em todo caso, qualquer tipo
ti de aglomeração;

CAPÍTULO II
DO PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL
Art. 3º O funcionamento dos estabelecimentos privados, comerciais e
industriais de atividades, na forma deste Decreto, deverá ser acompanhada da
observância pelos estabelecimentos autorizados a funcionar de acordo com o
Protocolo Geral,, do Governo do Estado do Ceará.

Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento das medidas gerais previstas
neste Decreto, deverão os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia:
I - Disponibilizar álcool 70% a clientes e funcionários, preferencialmente em
gel;
II - Zelar pelo uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras de
proteção, industriais ou caseiras, bem como de outros equipamentos de proteção
individual que sejam
m indispensáveis ao trabalho seguro;
III - Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que não estejam usando
máscaras;
IV - Adotar regimes de trabalho e/ou jornada para empregados com o
propósito de preservar o distanciamento social dentro do estabelecimento;
estabelecimento;
V - Preservar o distanciamento mínimo de 2 metros no interior do
estabelecimento, seja entre clientes e funcionários, seja entre clientes;
VI - Manter o ambiente sempre arejado, intensificando a higienização de
superfícies e áreas de uso comum;
VII - Organizar as filas de dentro e fora dos estabelecimentos, preservando o
distanciamento social mínimo estabelecido no inciso V;
VIII - Orientar funcionários e clientes quanto à adoção correta das medidas
sanitárias para evitar a disseminação da COVID-19;
COVI
IX - Usar preferencialmente meios digitais para a realização de reuniões de
trabalho, assembléias e demais atividades que exijam o encontro de funcionários;
X - Aferir a temperatura dos clientes que vão adentrar no estabelecimento
com termômetro digital
gital à distância segura, informando de forma cortês e discreta que
há impedimento de acesso daqueles que estiverem identificados com quadro febril
(acima de 37,5ºC), orientando a procurar uma Unidade de Saúde;

XI - Limitação da freqüência concomitante de consumidores em 25% (vinte e
cinco por cento) da capacidade total do estabelecimento.
Artigo 4º - A aferição da capacidade será utilizada como base de cálculo a área
do estabelecimento prevista no alvará de funcionamento, que será dividida por 12,
onde deste
este cálculo será obtido o resultado final da capacidade de frequência de
pessoas por estabelecimento.

CAPITULO III
DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
Art. 5º. As disposições deste Decreto serão fiscalizadas pela Comissão de
Fiscalização e Enfrentamento ao Covid-19,
Covi 19, que podem solicitar o apoio das Polícias
Militar e Civil, ficando o infrator sujeito à devida responsabilização civil, administrativa
e penal.

Parágrafo único. O estabelecimento, ao emitir a autorização de que trata
“caput” deste artigo, deve observar
observar os critérios estabelecidos no Decreto Municipal
vigente, quanto às respectivas fases e suas restrições de locais e horários de
funcionamento
Art. 6º. O descumprimento das medidas de prevenção e restritivas previstas
neste Decreto serão fiscalizadas, e penalizadas
pe
da seguinte forma:
I – Advertência com 14 dias de suspensão das atividades, para os
estabelecimentos que descumprirem as disposições deste Decreto pela primeira vez;
II – Suspensão por tempo indeterminado das atividades, para os
estabelecimentos que forem reincidentes.
III - Positivos, suspeitos ou contatos com positivos em caso de descumprimento
do isolamento social: Aplicação de multa direta no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
em caso de reincidência o valor da multa será dobrado;
IV - Servidores
dores públicos: Multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)
descontados diretamente da folha de pagamento, em caso de reincidência o valor da
multa será dobrado.
V - Menores de 18 anos: caso algum menor descumpra as regras higiênico
sanitárias previstas neste
este decreto a multa será no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
sendo direcionada aos pais e/ou responsáveis pelo menor, em caso de reincidência o
valor da multa será dobrado.

Parágrafo único.. Serão aceitas todas as denúncias encaminhadas pelos meios
de comunicação da Ouvidoria do Município de Senador Sá (endereço eletrônico,
whatsapp e outros), encaminhadas com provas documentais (fotos, vídeos e relatos),
que serão submetidos à análise da Chefia de Vigilância Sanitária do Município de
Senador Sá.

DAS CONDUTAS ILÍCITAS E DAS MULTAS APLICÁVEIS ÁS
EMPRESAS.
Art. 7. Não utilizar máscara no interior de qualquer estabelecimento em
que seu uso é obrigatório pela legislação:
Pena:
I - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhador, devida pelo
estabelecimento ou seu responsável;
II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cliente, devida pelo
estabelecimento ou seu responsável.
Parágrafo único. Considera-se
Considera se sem máscara a pessoa que a esteja meramente
portando ou a utilizando de forma inadequada.
inade
Art. 8º Não disponibilizar os meios ou insumos para a higienização de
mãos dos clientes na forma imposta pela legislação, como, exemplificativamente,
disponibilização de álcool em gel 70% ou lavabo provido de sabão líquido, água
corrente e toalhas descartáveis em local visível e acessível a clientes:
Pena: multa de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
Art.9º Descumprir a restrição ao horário de funcionamento que será para
Comércio e Serviços constantes do Inciso XII do Art II:
Pena: multa de R$ 30.000,00
30.00
(Trinta mil reais).
Parágrafo único: Em caso de reincidência aplicação de multa em dobro.
Art.10º - Descumprir a suspensão das atividades constantes do Artigo II
e seus Incisos:
Pena: Suspensão de Alvará de funcionamento por 30 dias e ou multa que
pode chegar á R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Art. 11º Exercer atividade, operar equipamento ou abrir estabelecimento
sem o correspondente licenciamento:
Pena: multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Parágrafo único. Se o exercício da atividade, a operação
operação do equipamento ou a
abertura do estabelecimento se der em descumprimento de pena de suspensão ou
de cassação de licença:
Pena: multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Art.12º Não adotar as medidas obrigatórias impostas na legislação para
evitar aglomerações,
glomerações, tanto no interior quanto para ingresso no estabelecimento:
Pena:
I - para supermercados e agências bancárias e lotéricas: multa de R$ 30.000,00
(trinta mil reais);
II - para bares e restaurantes: multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
III - para os demais estabelecimentos: multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Art.13º Atender clientes fora dos horários autorizados pela legislação,
inclusive com porta baixada ou fechada e/ou mediante entrega de produtos a
cliente aguardando fora do estabelecimento:
e
Pena: multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Art. 14º - Deixar, o estabelecimento supermercadista, de higienizar
carrinhos e cestas destinados ao uso dos clientes de acordo com as determinações
impostas na legislação ou pela autoridade
autoridad sanitária.
Pena: multa de R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por episódio de
constatação pela Fiscalização.

Capítulo IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art.15 A fiscalização será exercida por meio da vigilância sanitária,
fiscais de posturas e demais servidores designados, sem prejuízo das demais
sanções a serem aplicadas.
Parágrafo único. Sem prejuízo da fiscalização pelos órgãos municipais
competentes, poderá ser solicitado o auxílio da Polícia Civil e da Polícia Militar
para o devido cumprimento das
das disposições estabelecidas pelos decretos
estaduais e municipais em vigência, visando o cumprimento das medidas de
prevenção e de enfrentamento de saúde pública recomendadas pelos órgãos
oficiais de saúde.
Art.16 Os estabelecimentos são responsáveis pelo cumprimento das
regras previstas neste Decreto, devendo fiscalizar o pleno atendimento das
disposições pelos empregados e/ou colaboradores, bem como pelos
consumidores.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art.17 No caso de pagamento espontâneo da multa no prazo estabelecido
no auto de infração, fica concedido o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da penalidade.
Art.18 No caso de reincidência em todas as hipóteses, o valor da multa
será dobrado.
Art. 19 A ausência de cominação de multa neste Decreto pelo
descumprimento de obrigação imposta na legislação de posturas higiênicohigiênico
sanitárias não afasta o caráter ilícito da conduta e nem impede a aplicação das
demais penalidades previstas.
Art. 20 A posterior revogação deste Decreto que trata o caput não retira o
caráter ilícito das infrações a seus termos, praticadas durante o período de sua
vigência, nem afasta a exigibilidade das multas nele previstas.
Art 21 Este Decreto entra em vigor á partir da
da data de sua publicação.
Senador Sá, Ceará, em 02 de Maio de 2021

José Martins Barros Júnior
Prefeito Municipal

