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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Decreto Municipal n° 224, de 14 de julho de 2020.

EMENTA:Dispée sobre normas de seguranga para 0

uso obrigatério de mascaras pela populacgao no

municipio de Porteiras, Estado do Ceara, e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, Estado do Ceara, com
fundamento na Lei Organica do Municipio e o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020;

Considerando a Declaragdo de Emergéncia em Satide Publica de

Importancia Internacional pela Organizacao Mundial de Satide em 30 dejaneiro de 2020,

em decorréncia da Infecc¢ao Humanapela coronavirus (COVID19);

Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que

Declara Emergéncia em Satide Ptiblica de Importancia Nacional (ESPIN) pelo Ministério da

Satide, em decorréncia da Infecc¢do Humanapela coronavirus;

Considerandoa Portaria n° 356, de 11 de margo de 2020, que dispée sobre

a regulamentag¢aoe operacionalizacao do disposto na Lei Federal n° 13.979/2020;

Considerando que a satide é direito de todos e dever do Estado, garantindo

mediante politicas sociais e econdmicas que visem a reducao do risco de doenga e de

outros agravos e ao acesso universale igualitario as acées e servic¢os para sua promocao,

protecao e recuperacao, na formadoart. 196 da Constituigao da Republica;

Considerandoa classificagdo pela Organizagao Mundial da Satide, no dia 11

de marco de 2020, como pandemia da coronavirus;

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta e

também para estabelecera estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e

confirmados;

Considerando que a situagaéo demanda o emprego urgente de medidas de

prevencao,controle e contengaoderiscos, danos e agravosa satide ptblica, a fim de evitar

a disseminagao da doenga;

Considerando o Decreto Estadual n° 33.510, de 16.03.2020, que decretou

situagdo de emergéncia em todo o Estado do Ceara e dispés de varias medidas para o

enfrentamento e contencdo da infeccao humanapela covid19, com intensificacéo das

medidas por meio do Decreto n° 33.519, de 19 de marco de 2020;

Considerando que o Governo do Estado do Ceara, por meio do Decreto n°

33.575, de 05.05.2020, determinou expressamente a obrigatoriedade do uso de mascaras

por todas as pessoas que necessitem desair de suas casas, condi¢do mantida pelo Decreto

n° 33.637, de 27 de junho de 2020;

Considerando a Recomendagado n° 0024/2020/PmJPTR do Ministério

Publico, no sentido de queseja instituida norma com determinagao expressa para 0 uso de
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

mascaraspela popula¢ao em geral, inclusive com a fixacdo de multa pela inobservancia ao

deverindividual de utilizagao de mascaras de prote¢do em todo e qualquer ambiente ou

espago ptiblico ou privado, inclusive em ruas, no interior de transporte ptblico ou de
estabelecimentos em funcionamento, bem como nas areas comunsde condominios;

Considerandoa real e imperativa necessidade de intervengao imediata do

poder publico municipal, com o objetivo de impor medidas urgentes com o objetivo de

conter a propagacao da covid19.

DECRETA:

Art. 1° - Fica determinadaa utilizagdo obrigatéria de mascaras de protecao

facial para os cidadaos do Municipio de Porteiras que, por qualquer motivo, estiverem fora

de suas casas e/ou domicilios, enquanto perduraro periodo de emergéncia da covid19.

§ 1° - As mascaras de protecao deverao cobrir a boca e nariz, ser de uso

pessoal e nao compartilhadas.

§ 2° - Nenhum cidadao podera adentrar nas dependéncias de qualquer
prédio publico ou privado, veiculo de transporte ptblico, instituigdes financeiras ou

similares, caso nao esteja usando e/ou fazendo o uso incorreto de mascara de protesao
facial.

§ 3° - Fica terminantemente proibido o atendimento em qualquer

estabelecimento comercial ou de prestacao de servigo de qualquer natureza, de pessoas

que nado estejam usando a mascara de prote¢ao facial ou fazendo o uso incorreto, sendo

responsabilidade do proprio estabelecimento a adocao de providéncias para cumprimento

deste Decreto.

§ 4° - A obrigacdo do uso de mascarasestabelecido no caput deste artigo
contemplaas diversas modalidades de transportes,atividades laborais, comércio em geral,

servicos e demaisatividades realizadas em ambiente fechado, circulagdo em ruas, estradas

vicinais, rodovias,vilas, distritos e povoados.

Art. 2° - As mascaras de protegao facial poderao ser descartaveis ou
confeccionadas de formacaseira,utilizando-se tecidos e as recomendagoes constantes da

Nota Informativa n° 3/2020, do Ministério da Satide.

Paragrafo tinico - As mascaras deverao ser confeccionadas nas medidas

corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem
deixar espacosnaslaterais.

Art. 3° - 0 uso de mascaras de prote¢ao facial nado exime os cidadaos de

tomar todos os outros cuidados indispensaveis a prevencao da covid19, em especial, a

constante higienizagaéo das maos com agua e sabao,uso de alcool em gel 70% e limpeza

constante de areas de contato (maganetas, corrimaos, controles remotos, telefones fixos e

moveis, mesas,balcées,etc.).
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Art. 4° - Os orgaos defiscalizagao Sanitaria do Municipio de Porteiras ficam
autorizados a adotarem todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento do

disposto neste Decreto.

Paragrafo tnico - Fica autorizada, em carater excepcional e pelo prazo

constante no caput do art. 12 deste Decreto, aos Agentes de Transito e os membros da

Vigilancia Sanitaria os poderesdefiscalizagao da Secretaria Municipal de Satide.

Art. 5° - Em caso de descumprimento das medidasprevistas neste Decreto,

fica autorizada a aplicagao de multa ao infrator, a suspensao do Alvara de Funcionamento

das empresas que permitam ingresso no seu interior de pessoas que nado esteja usando

e/ou fazendo o uso incorreto de mascara de protecdo facial, bem como a interdicdo

temporaria dolocal do estabelecimento.

§ 1° - Entende-se por uso incorreto da mascara de protecao facial a

colocagao do instrumento emlocal diverso da cobertura da boca nariz.

§ 2° - As medidas mencionadas no caput deste artigo serao aplicadas sem

prejuizo as demais sances administrativas, civeis e criminais, em especial a imputac¢do ao

crime previsto noart. 268, do Codigo Penal Brasileiro.

§ 3° - Enquanto perdurar a Situacdo de Emergéncia em Satide Publica, os

Agentes de Transito e membrosda Vigilancia Sanitaria do Municipio de Porteiras ficam
autorizados a recolher o Alvara de Funcionamento dos estabelecimentos (comerciais em

geral, institui¢des financeirase correlatas) que descumprirem o disposto neste Decreto.

Art. 6° - As obrigagées instituidas pelo presente Decreto, nao isentam ou

desobrigam qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento dos atos normativos

anteriormente editados em decorréncia da infeccao humanacovid19, exceto se Ihes forem

contrarias.

Art. 7° - Em caso de descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto, sem prejuizos de outras penalidades previstas nos instrumentos normativos

federais e estaduais, os infratores, os estabelecimentose seus proprietarios, funcionarios,

publico em geral ou qualquer responsavel pela violagao das determinacdes, devidamente

identificados, serao submetidos as seguintes penalidades:

I - o cidadao que nao esteja usando e/ou fazendo o uso incorreto de

mascarade protegaofacial.

Multa - 25 (vinte e cinco) Unidades de Referéncia Municipal - UFIRM.

II - estabelecimentos comerciais em geral, instituigdes financeiras e

congéneres que permitam o acesso de pessoa que nao esteja usando e/ou fazendo uso

incorreto da mascarade protegaofacial.

Multa - 15 (quinze) Unidades de Referéncia Municipal - UFIRM.
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

§ 12- Em casodereincidéncia, a multa sera aplicada em dobro.

§ 2° - A reincidéncia do estabelecimento comercial em geral, instituicgdes

financeiras e congéneres, alem da dobra a multa, também sera suspenso temporariamente

o Alvara de Funcionamento.

Art. 8° - A autuacao das penalidades estabelecidas no artigo anterior sera

realizada pelos agentes publicos, com poderdefiscalizagao, designados pela Secretaria
Municipalde Satide.

§ 1° - O agente responsavel lavrara auto de infragao, constando a

identificagao do infrator, o dispositivo de enquadramento na penalidade e o valor da multa
aplicada.

§ 2° - O autuado devera ser cientificado imediatamente, momento no qual

sera informado sobre o prazo de 03 (trés) dias para apresentagao da defesa a imputacdo

de penalidade, devendo ser protocolizada exclusivamente por intermédio do enderego
eletr6nico institucional gapre@porteiras.ce.gov.br.

§ 3° - O autuado tera acesso ao despacho apreciador de sua defesa, onde
constara o acolhimento ou nao da defesa apresentada, pelo mesmo endere¢oeletrénico

utilizado para enviar a defesa, obrigando-se a manté-lo atualizado, sob pena de ser

considerado tacitamente intimado em caso de alteragdo do endereco eletrénico sem

prévia comunicagao ao poderpublico municipal.

§ 4° - Decorrido o prazo sem a apresentagao de defesa, ou sendo

apresentada e nao acolhida, o Documento de Arrecadagao Municipal sera enviado por

meio do enderegoeletrénico informado pelo autuado, entregue por meio dos Correios, ou

ainda pessoalmente,para fins de recolhimento.

§ 5° - Recusada pelo responsavel a aposi¢ao de assinatura no recebimento

da autuagéo ou do Documento de Arrecadagado Municipal, neste ultimo caso quando

entregue pessoalmente, o agente publico responsavelo cientificara de oficio, colhendo a

assinatura de uma testemunha.

§ 6° - Nao paga a divida pelo infrator, sera inscrita na Divida Ativa

Municipal e promovida a cobrangajudicial.

Art. 9° - Os agentes publicos envolvidos nos procedimentos de penalizagao

poderaopleitear auxilio policial para efetivar as medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos catorze

(14) dias do mésde julho do ano de doismil e vinte (2020).

Municipal
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CERTIDAO DE PUBLICACAO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de suas
atribuig6es legais, e nos termosdoart. 37, caput, da Constituigdo Federal, art. 28,
inciso X, da Constituigaéo do Estado do Ceara, art. 121, § 12, da Lei Organica do
Municipio de Porteiras, em cumprimento com as exigéncias legais e em

conformidade com a decisao do SuperiorTribunalde Justi¢a, nos autos do Recurso
Especial n? 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que o Decreto Municipal n° 224, de 14 de julho de 2020, que Dispée sobre

normasde seguran¢a para 0 uso obrigatério de mascaras pela populacao no

municipio de Porteiras, Estado do Ceara, e da outras providéncias., foi
publicada na data de hoje por meio de afixacao no flanelégrafo situado no Atrio da

sede do Poder Executivo Municipal e no site da Prefeitura Municipal de Porteiras.

Pelo que firmoa presente.

Porteiras(CE), 14 de julho de 2020.
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Preféfto Municipal
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