
ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Decreto Municipal n2 250, de 18 de fevereiro de 2021. 

EMENTA: DISPOE SOBRE A ATUALIZA(:JtO DAS 
MEDIDAS DE ISOLAMENTO NO MUNICf PIO DE 
PORTE/RAS, ESTADO DO CEARA, CONSTANTES 
NOS DECRETOS MUNICIPAIS ANTERIORMENTE 
PUBLICADOS, EDA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, Estado do Ceara, com fundamento 
nos arts. 78, inciso IV, e 110, inciso Ill, da Lei Organics do Municfpio de Porteiras, o 
disposto na Lei Federal nQ 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

Considerando a Declaracao de Emergencia em Saude Publica de 
lmportancia Internacional pela Organizacao Mundial de Saude em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrencia da lnfeccao Humana pela coronavirus (COVID19); 

Considerando a Portaria nQ 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergencia em Saude Publica de lrnportancia Nacional (ESPIN) pelo Ministerio 
da Saude, em decorrencia da lnfeccao Humana pela coronavfrus; 

Considerando a Portaria nQ 356, de 11 de marco de 2020, que disp6e sobre 
a regulamentacao e operacionalizacao do disposto na Lei Federal nQ 13.979 /2020; 

Considerando que a saude e direito de todos e <lever do Estado, garantindo 
mediante polfticas sociais e economicas que visem a reducao do risco de doenca e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e services para sua prornocao, 
protecao e recuperacao, na forma do art. 196 da Constituicao da Republica: 

Considerando a classificacao pela Organizacao Mundial da Saude, no dia 11 
de marco de 2020, coma pandemia da coronavfrus; 

CONSIDERANDO o tear dos Decretos Estaduais e Municipais, que 
intensificam e prorrogam as medidas adotadas pelo Estado do Ceara para contencao do 
avanco do novo coronavfrus e que o momento epidemiol6gico da COVIDl 9 no Estado e no 
Municfpio inspira cuidados segundo as autoridades da saude, nao sendo recornendavel a 
realizacao de eventos que possam causar qualquer tipo de aglomeracao: 

CONSIDERANDO a necessidade de manutencao das medidas ainda mais 
rfgidas, diante do que se depreende do Boletim Epidemiol6gico de Porteiras, Estado do 
Ceara, bem como em razao da baixa adesao da populacao ao isolamento social no 
Municf pio, o que tern ocasionado um grande numero de internamento e, 
consequentemente a ausencia de leitos na regiao, gerando um colapso na saude publica: 

Considerando a altfssima capacidade de contagio por cada pessoa doente 
com a COVID-19 na transmissao desse virus; 

Considerando a publicacao do Decreto Estadual nQ33.936, de 17 de {i Y 
FEVEREIRO de 2021, que "PRORROGA O /SOLAMENTO SOCIAL E ESTABELECE MED/DAS � 
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PREVENT/VAS DIREC/ONADAS A EV/TAR A DISSEMINA�AO DA COV/D-19, NO ESTADO DO 
CEARA, EDA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Em consonancia com o determinado pelo Governo do Estado do 
Ceara, ficam prorrogadas ate o dia 28 de fevereiro de 2021, no Municfpio de Porteiras, as 
medidas de isolamento social fixadas no Decreto Estadual nQ 33.936, de 17 de fevereiro de 
2021, com observancia, ainda, das medidas mais restritivas de que tratam os Decretos 
Municipals, no que segue: 

I - Suspensao de eventos ou atividades com risco de disseminacao da COVID 
- 19, conforme previsao no art. 3°, do Decreto nQ 33.608, de 30 de maio de 2020, 
ressalvado o disposto neste Decreto; 

II - Manutencao do dever especial de protecao em relacao a pessoas do 
grupo de risco da COVID-19, na forma do art. 4°, do Decreto nQ 33.608, de 30 de maio de 
2020, ressalvada a possibilidade da pratica de atividades ftsicas individuais realizadas ao 
ar livre, desde que com o uso de mascara de protecao: 

III - Recornendacao para a perrnanencia das pessoas em suas residencies 
como forma de evitar a disserninacao da COVID-19; 

IV - Vedacao a entrada e permanencia em hospitais, piiblicos ou 
particulares, de pessoas estranhas a operacao da respectiva unidade, a excecao de 
pacientes, seus acompanhantes e profissionais que trabalhem no local; 

V - Adocao pelas atividades e services liberados, inclusive os prestados por 
orgaos e entidades publicas, de meios remotes de trabalho sempre que viaveis tecnica e 
operacionalmente; 

VI - Vedacao total a realizacao de festas em todo o Municfpio; 

VII - Permanencia da cobranca de multa aos que nao realizarem o uso da 
mascara em espacos publicos. 

§1 ° - Durante o estado de calamidade publica decretada pelo Estado do 
Ceara decorrente da COVIDl 9, permanece em vigor o dever geral de protecao individual 
no Municfpio de Porteiras, consistente no uso obrigat6rio de mascara de protecao por 
todos aqueles que, independente do local de destine ou naturalidade, ingressarem no 
territ6rio municipal. bem como por aqueles que precisarem sair de suas residencies, 
especialmente quando do uso de transporte publico, individual ou coletivo, ou no interior 
de estabelecimentos abertos ao publico, ficando excepcionado(a)s dessa vedacao: 

I - As pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiencia 
intelectual, com deficiencies sensoriais ou com quaisquer outras deficiencias que as 
imp�93m de fazer o uso adequado de mascara de protecao facial, conforme declara9ao& 
rnedica: 
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11 - As criancas com menos de 3 (tres) anos de idade; 

Ill - Aqueles que, utilizando mascara de protecao, estiver sentado a mesa de 
estabelecimento para alirnentacao fora do lar e tiver de retira-la exclusivamente durante a 
consumacao, 

§ 2Q - Continuam autorizadas a voltar ao trabalho as pessoas em atividades 
liberadas acima de 60 (sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham 
cornprovacao de imunidade ou de adoecimento ha mais de 30 (trinta) dias, nos termos do 
Decreto n° 33.627, de 13 de junho de 2020. 

§3° - 0 dever especial de protecao a que se refere o inciso II, do caput deste 
artigo, em relacao as pessoas de idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, segue sendo 
aplicavel somente aquelas que forem portadoras de cardiopatia grave, diabetes insulino 
dependente, de insuficiencia renal cronica, asma grave, doenca pulmonar obstrutiva 
cronies, obesidade m6rbida, doencas neoplasias malignas, imunodeprimidas e em uso de 
medicacoes imunodepressores ou outras enfermidades que justifiquem, segundo 
avaliacao e atestado medico, o isolamento mais restritivo, conforme previsao do § 6Q, do 
art lQ, do Decreto n.Q 33.631, de 20 de junho de 2020. 

Art 2Q - Fica estabelecido "toque de recolher" no Municf pio de Porteiras, 
ficando proibida, todos os dias, das 22h as Sh do dia seguinte, a circulacao de pessoas em 
ruas e espacos publicos, salvo em funcao de services de entrega, busca por atendimento 
medico ou realizacao de atividades laborativas indispensaveis, 

Art 3Q - Perrnanecerao em obediencia as medidas preventivas direcionadas 
ao controle da disserninacao da COVID-19 as atividades econornicas e comportamentais 
no Municfpio durante o perfodo de que trata o art lQ, deste Decreto: 

I - Fica proibido o funcionamento de parques de vaquejada, chacaras, 
quadras publicas ou particulares, espacos do tipo society, pracas e areas de lazer afins, 
bem como aglomeracoes em avenidas e calcadas: 

11 - 0 funcionamento de restaurantes, lanchonetes e afins devera ocorrer 
entre 05:00h as 15:00h, de segundas-feiras as sextas-feiras, com o limite de 50% de sua 
capacidade maxima e ate 04 (quatro) pessoas por mesa, atendendo ao distanciamento 
social de 1,Sm (um metro e meio) entre mesas, limitando-se o atendimento a consumo no 
local ou viagem, sem permitir pessoas em pe, inclusive na calcada, com proibicao expressa 
de fila de espera na calcada: 

III - 0 funcionamento de restaurantes, bares, churrascarias, lanchonetes e 
afins que fornecam bebidas alco6licas ficara limitado as segundas-feiras, tercas-feiras, 
quartas-feiras e quintas-feiras, com perrnissao para os demais dias da semana na 
modalidade delivery. 

IV - Cabera aos proprietaries dos estabelecimentos descritos no inciso 
anterior o controle da quantidade de consumidores dentro das suas instalacoes e demais t areas de atendimento, bem como o atendimento as medidas de protecao vigentes, como o 
uso de mascaras de protecao individual, alcool em gel e o distanciamento social, com o 
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limite de 50% de sua capacidade maxima e ate 04 pessoas por mesa, atendendo ao 
distanciamento social de l,5m ( um metro e meio) entre mesas; 

V - Os supermercados, mercantis, mercearias, farrnacias, saloes de beleza, 
lojas, academias, clinicas, laboratories e centres odontol6gicos deverao limitar a ocupacao 
dos seus espacos a 50% da capacidade de suas instalacoes, cabendo aos proprietaries a 
fiscalizacao do atendimentos as normas de vigilancia sanitaria vigentes, incluindo o uso 
da mascara e o distanciamento social, com disponibilizacao de alcool gel a 70%; 

VI - Fica proibido o uso de calcadas, pracas publicas e outros espacos 
publicos pelo cornercio ambulante; 

VII - Os bancos e casas lotericas deverao limitar a ocupacao dos seus 
espacos a 50% da capacidade de suas instalacoes, cabendo aos proprietaries e/ou 
gerentes a fiscalizacao do atendimento as normas de vigilancia sanitaria vigentes, 
incluindo o uso da mascara e o distanciamento social dentro das suas instalacoes e nas 
filas ocasionadas nas calcadas: 

VIII - Suspensao de quaisquer eventos sociais e corporativos, privados ou 
publicos, em ambientes abertos ou fechados no Municfpio; 

IX - Proibicao de festas em areas comuns de quaisquer condorninios, 
residenciais ou comerciais, de lazer e mistos; 

X - Ficam suspensas as aulas na modalidade presencial nas instituicoes 
publicas e particulares de ensino; 

XI - As igrejas e temples religiosos poderao funcionar ate as 20:00 horas, 
respeitando-se as normas sanitarias, uso obrigat6rio de mascaras, distanciamento social 
com observancia de limite entre pessoas de 1,5 metros, disponibilizacao de alccol gel 
70%, cabendo aos responsaveis a fiscalizacao do atendimento das normas de vigilancia 
sanitaria: 

XII - Os escrit6rios de advocacia, contabilidade e demais consultorias 
deverao funcionar entre 08:00h e 14:00h, limitando a ocupacao dos seus espacos a 50% 
da capacidade de suas instalacoes, cabendo aos proprietaries a fiscalizacao do 
atendimentos as normas de vigilancia sanitaria vigentes, incluindo o uso da mascara e o 
distanciamento social. 

§ lQ - 0 proprietario que nae atender ao disposto neste artigo e aos 
Decretos Estaduais e Municipais vigentes estara sujeito a aplicacao de multa e interdicao 
imediata, por 07 (sete) dias, do funcionamento de estabelecimentos que descumpram as 
normas sanitarias estabelecidas para a atividade, ampliado esse prazo para 30 (trinta) 
dias em case de reincidencia, sem prejuizo de nova aplicacao de multa no valor previsto 
no Decreto Estadual 33.936/2021, ou seja, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 

§ 2Q - Ao interessado e permitida a apresentacao de defesa contra o auto de 
infracao diretamente no orgao ao qual pertence o agente de fiscalizacao. 
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§ 3Q - 0 Municf pio, atraves da Secretaria da Saude, da Policia Civil, da Polfcia 
Militar e da Policia Rodoviaria Estadual, auxiliara os agentes municipais para os fins deste 
artigo, sem prejuizo de sua atuacao concorrente. 

§ 42 - 0 disposto neste Decreto nao afasta a responsabilizacao civil e a 
criminal, nos termos do art 268, do C6digo Penal, que preve coma crime contra a saude 
publica o ato de infringir deterrninacao do Poder Publico destinada a impedir a 
introducao ou propagacao de doenca contagiosa. 

Art. 42 - 0 Hospital Municipal de Porteiras tera as suas atividades 
preferencialmente ao atendimento de urgencias e emergencias ate o dia 28 de fevereiro 
de 2021. 

Paragrafo Unico - A busca por demais atendimentos medicos deverao 
ocorrer junto as Unidades Basicas de Saude - UBS, que deverao funcionar atendendo as 
normas de vigilancia sanitaria. 

Art. 52 - 0 atendimento ao publico de forma presencial a ser realizado pelas 
Secretarias Municipais e demais orgaos publicos que comp6em a municipalidade estarao 
restritos aos services essenciais. 

§ 12 - Cabera aos Secretaries e demais responsaveis pelos orgaos publicos 
determinar quais sac as services essenciais do seu departamento, bem como definir 
horario de funcionamento, garantindo ampla divulgacao por meio do Setor de 
Cornunicacao do Municfpio. 

§ 22 - Cabera, ainda, aos Secretaries e demais responsaveis pelos orgaos 
publicos a disponibilizacao de contato para atendimento remoto junto a populacao, 

§ 3Q - Os Servidores Publicos Municipais deverao prestar service por meio 
de escala elaborada conforme a necessidade de cada setor; 

§ 4Q - Aos Servidores Publicos Municipais do grupo de risco cabera a 
realizacao das atividades laborais na forma remota, quando estas nao puderem ser 
realizadas em locais isolados dentro de cada setor ou prestar services essenciais, 
respeitadas as normas de vigilancia sanitaria vigentes, incluindo o uso da mascara e o 
distanciamento social, alem de disponibilizacao dos instrumentos de protecao individual. 

Art. 6Q - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 

Nbio��� 
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ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL OE PORTEIRAS 

CERTIDAO DE PUBLICACAO 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de 
suas atribuicoes legais, e nos termos do art. 37, caput, da Constituicao 
Federal, art. 28, inciso X, da Constituicao do Estado do Ceara, art. 121, § lQ, da 
Lei Organica do Municipio de Porteiras, em cumprimento com as exigencias 
legais e em conformidade com a decisao do Superior Tribunal de [ustica, nos 
autos do Recurso Especial nQ 105.232/96/0053484-5, 

CERTIFICA 

que o Decreto Municipal nQ 250, de 18 de fevereiro de 2021, que DISPOE 
SOBRE A ATUALIZA�O DAS MED/DAS DE ISOLAMENTO NO MUN/Cf PIO DE PORTE/RAS, 
ESTADO DO CEARA, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAIS ANTERIORMENTE 
PUBLICADOS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, foi publicado na data de hoje por 
meio de afixacao no flanel6grafo situado no atrio da sede do Poder Executivo 
Municipal e no site da Prefeitura Municipal de Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 

Porteiras(CE), 18 de fevereiro de 2021. 
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