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ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Decreto Municipal n° 260, de 01 dejunho de 2021. 

EMENTA: Prorroga as medidas de lsolamento social no ambtto do 
Municipio de Portelras, Estado do Ceara, e adota outras 
providenclas. 

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

CONSIDERANDO a Declaracao de Emergencla em Saude Pt'.tblica de lmportancia 
Internacional pela Organlzacao Mundial de Saude em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia 
da lnfeccao Humana pela coronavfrus (COVID19); 

CONSIDERANDO a Portaria nQ 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergencia em Sat'.tde Publica de lmportancia Nacional (ESPIN) pelo Ministerto da 
Saude, em decorrencta da Infeccao Humana pela coronavfrus; 

CONSIDERANDO a Portaria nQ 356, de 11 de rnarco de 2020, que dtspoe sobre a 
regularnentacao e operacionallzacao do disposto na Lei Federal nQ 13 .979/2020; 

CONSIDERANDO que a saiide e direito de todos e <lever do Estado, garantindo 
mediante polfticas sociais e econ6micas que visem a reducao do risco de doenca e de outros 
agravos e ao acesso universal e lgualttario as acoes e servlcos para sua promocao, protecao e 
recuperacao, na forma do art 196 da Constituicao da Rept'.tblica; 

CONSIDERANDO a classiflcacao pela Organizacao Mund ial da Saude, no dia 11 
de marco de 2020, como pandemia da coronavfrus; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter as medidas preventivas urgentes 
para promocao da saude publlca e protecao da paz social adstritas a sttuacao emergencial 
causada pela COVID-19; 

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

CONSIDERANDO a necessidade atual de dar continuidade a polftica de 
isolamento social ate entao praticada e que vem se mostrando eficaz no enfrentamento da 
pandemia; 

CONSIDERANDO que se faz necessaria a continuidade dos trabalhos 
enfrentamento da dlssemtnacao do novo coronavfrus designados em instrumentos 
normativos municipais anteriormente publicados; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica no Munidpio de Porteiras, em 
virtude do cenario de enfrentamento a pandemia do novo coronavfrus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nQ 34.089, de 29 de maio de 2021, que, em 
seu art 11, previu a apltcacao nos munidpios da reglao sul do Cariri das regras contidas no 
Decreto Estadual n2 34.061, de 08 de maio de 2021; 
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CONSIDERANDO que o nivel de alerta da covid19 do municipio de Porteiras, 
nos termos dos dados do INTEGRASUS, atualmente e considerado alto; 

CONSIDERANDO o dever do Municipio de sintetizar e informar a populacao as 
regras de isolamento social propostas; 

DECRETA: 

CAPiTULO I 
Se�ao I 

DISPOSI�OES GERAIS 

Art. 12 - Ficam prorrogados ate o dia 13 de junho de 2021 as medidas de 
isolamento social no municfpio de Porteiras, bem como todas as disposicoes de enfretamento 
ao novo coronavfrus (COVID-19) no ambito deste municipio fixados em decretos municipais, 
com as alteracoes contidas no Decreto Estadual n2 34.061, de 08 de maio de 2021, acrescidos 
das seguintes especificidades: 

Paragrafo unico - No prazo do caput desse artigo continuam vigentes as 
disposicoes dos Decretos Municipais editados anteriormente. 

Art. 22 - No perfodo de isolamento social mencionado no artigo P deste 
Decreto, continuara sendo vedado, conforme o Decreto Estadual n2 34.058, de 01 de maio de 
2021, o seguinte, no Municfpio de Porteiras: 

I - Festas e quaisquer tipos de eventos; 

II -0 funcionamento de bares e clubes; 

I l l- Feiras de qualquer natureza e da aglorneracao e ctrculacao de pessoas em 
espacos publlcos ou prtvados, tais como, pracas, calcadoes, salvo no caso de deslocamentos 
imprescindfveis ou para acessar atividades essenciais; 

IV - A pratlca de atividades ffsicas coletivas em espacos publico ou privados; 

V - Manutencao do dever de perrnanencta das pessoas em suas restdencias: 

VI - Manutencao do dever especial de confinamento e do dever especial de 
protecao a pessoas do grupo de risco da COVID-19; 

VII- Dever geral de protecao individual consistente no uso de mascara de 
protecao e distanciamento social quando necessitar sair de casa; 

VIII - Recornendacao ao setor privado com atividades liberadas para que 
priorize o trabalho remoto. 

Art. 3° - Fica proibido o consumo de bebida alco61ica em espacos publicos, como 
pracas, calcadoes, vias e equiparados, e em hens de uso comum do povo. 

Art. 4° - 0 descumprimento das regras previstas neste Decreto implica na 
imediata apreensao do bem ou produto pela autoridade municipal fiscalizat6ria e a  
dep6sito publico, sem prejufzo de aplicacao de multa. 
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se,ao II 

DAS ATIVIDADES LIBERADAS 

Art SQ - 0 funcionamento <las atividades econornicas, durante o isolamento 
social, no Munidpio de Porteiras observara o seguinte: 

I - Durante a semana e aos finais de semana: 

a) 0 comercio de rua e services funcionariio de 07:00h as 13:00h, com 
llmltacao de 40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento simultaneo: 

b) Os restaurantes, funcionarao de 07:00h as 13:00h, com limttacao de 40% 
(quarenta por cento) da capacidade de atendimento simultaneo; 

c) A construcao civil inlciara as atividades a partir <las 7h, com termino previsto 
para as 16:00 horas; 

§lg Reducao do horario de fechamento <las lojas de convenlencla, 
supermercados, lojas de autosservlcos em postos, para o horarlo de 18:00 horas de segunda a 
sexta-feira e ate as 15:00 horas nos sabados e domingos; 

§22 No periodo do inciso I, deste artigo, nao se sujeitam a restrtcao de horario 
de funcionamento: 

a) Services publicos essenciais; 

b) Farrnactas: 

c) lndustrla: 

e) Postos de combustfveis; 

f) Hospitais e demais unidades de saude e de servlcos odontol6gicos e 
vetertnarios de ernergencla: 

g) Laborat6rios de analises clinicas; 

h) Seguranca privada; 

i) lmprensa, meios de comunlcacao e telecornuntcacao em geral; 

j) Funerarias. 

§ 3g - As instituicoes religiosas poderao realizar celebracoes presenciais, desde 
que observados o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade e as regras 
estabelecldas em protocolos sanltarios, mantida, em todo caso, a recornendacao para que as 
celebracoes perrnanecarn sendo realizadas exclusivamente da forma virtual. 

§ 4g - Aos finais de semana as lnstttuicoes religiosas poderao promover celebracoes presenciais ate as 1;;i�;Jff 5.��;�i1rgri);= pelo § 2Q deste artigo, �) 
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§ 52 - 0 funcionamento dos escrit6rios de advocacia observara o disposto neste 
artigo. 

§ 62 - Permanece vedado o funcionamento de feiras livres, chacaras, parques 
aquattcos, cinemas, museus e teatros, publicos au privados. 

§ 72 - Em qualquer horario e perfodo de suspensao das atividades, poderao as 
estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente par servico de entrega, inclusive par 
aplicativo. 

§ 82 - Os restaurantes de hotels, pousadas e congeneres, durante o isolamento 
social. poderao funcionar normalmente para h6spedes, sendo admitido o atendimento de 
publlco externo, nao h6spede, de segunda a sexta-feira, das 10 as 16h e aos finais de semana 
delOh as 15h. 

§ 92 - Fica permitido o uso de espacos publicos abertos exclusivamente para a 
pratica esportiva individual, permanecendo vedada a pratlca esportiva coletiva, assim 
enquadrada aquela envolvendo a reuniao de mais de 03 (tres) pessoas. 

§ 102 - Poderao as academias retomar o funcionamento, no perfodo de 6h as 
18h, de segunda a sexta-felra, e ate as 15h aos sabados, exclusivamente para a pratica de 
atividades individuais, desde que par horario marcado, respeitado o limite de 25% (vinte e 
cinco par cento) da capacidade de atendimento presencial simultaneo de clientes e 
observados todos as protocolos de biosseguranca. 

§10 - As autoescolas ficam autorizadas a ministrar aulas praticas de dlrecao 
veicular no horario de 6h as 18h (de segunda a sexta-feira) e de 6h as 15h nos sabados e 
domingos, mediante previo agendamento e atendimento dos protocolos sanitartos, 
observado, quanta ao funcionamento dos estabelecimentos para atendimento, o horario 
estabelecido no "ca put", deste artigo. 

Art. 62 - As atividades econorrucas autorizadas observarao as seguintes 
medidas de controle a dtssernlnacao da COVID-19, sem prejufzo de outras definidas em 
protocolos sanltarlos: 

1 - restaurantes e hotels: 

a) Proibicao de festas, de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, hotels e 
outros estabelecimentos em ambientes fechados e abertos; 

b) Dlsponlbillzacao de muslca arnbiente, inclusive com musicos, vedado espaco 
para danca e qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins. 

c) Limltacao a 4 (quatro) pessoas par mesa nos restaurantes e aflns, alern do 
que: limttacao do atendimento a consumo no local au viagem, sem permitir pessoas em pe, 
inclusive na calcada: prolbicao de fila de espera na calcada: e utiltzacao de filas de espera 
eletronlcas. 
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I I  - Hotels, pousadas e afins: 

a) Lirnitacao, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e 
quartos ao maxlrno de 03 (tres) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (tres) crtancas. 

b) Obediencla as regras previstas no inciso 1, deste artigo, pelos restaurantes 
em hotels, pousadas e afins; 

I l l  -  Comercio de rua: 

a) lnclusao da quantidade de clientes, funcionarios e demais colaboradores 
presentes simultaneamente na capacidade em cada estabelecimento. 

§12 As atividades autorizadas serao fiscalizadas rigorosamente pelos orgaos 
publicos competentes quanto ao atendimento das medidas sanltarias estabelecidas para 
funcionamento do setor. 

Se�ao Ill 
DAS REGRAS APLicA VEIS AO SETOR PRIVADO DE ENSINO 

Art. 72 - No Municfpio de Porteiras o ensino publlco ou privado perrnanecera 
exclusivamente remoto. 

Se�iio IV 
DO TOQUE DE RECOLHER 

Art. s2 - Fica acolhido "toque de recolher" designado pelo Estado do Ceara, 
ficando proibida de segunda a sexta das 19h as Sh do dia seguinte e aos sabados e domingos 
das 20h as Sh, a circulacao de pessoas em ruas e espacos publlcos, salvo em funcao de 
services de entrega, em razao de deslocamentos a rodovtarla para viagens, para 
descolamentos a atividades previstas no § 12, do art. 32, deste Decreto, ou em razao do 
exercfcio da advocacia ou funcoes essenciais a [ustlca na defesa da liberdade individual. 

CAPiTULO II 
DO DEVER GERAL DE COOPERA�O SOCIAL 

Art. 92 - Fica estabelecido o dever geral de cooperacao social durante o perlodo 
de vlgencia da polltica de isolamento social, cumprindo aos cldadaos e demais entidades o 
dever de colaboracao, nomeadamente no cumprimento de ordens instrucoes dos orgaos e 
agentes responsaveis pela seguranca, protecao civil e saude publics na pronta satisfacao de 
sollcltacoes que Justificadamente !hes sejam feitas pelas entidades competentes para a 
concretizacao das medidas previstas neste Decreto e nos Decretos Estaduais. 

CAPITULO III 
DAS DISPOSl�OES FINAIS 

Art. 102 - Na fiscalizacao e apllcacao das medidas de controle estabelecidas 
neste Decreto, as autoridades publicas competentes deverao, prioritariamente, primar por 
condutas que busquem a senslbllizacao e a conscienttzacao da comunidade quanto a 

importancia das medidas de isolamento e distanciamento social, bem como de permanencia 
domiciliar. 
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Art 11 °- As pessoas fisicas que desobedecerem aos regramentos deste Decreto 
estao sujeitas a pena de multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) e as pessoas jurfdicas no valor de 
ate R$ 7.000,00 (sete mil reals), bem como a interdlcao imediata, por 07(sete) dias, do 
funcionamento de estabelecimentos que descumpram as normas sanitartas estabelecidas 
para a atividade, ampliado esse prazo para 30 (trinta) dias em caso de reincidencla, sem 
prejufzo de nova aplicacao de multa, conforme previsao contida no Decreto Estadual no 
33.927 /2021. 

Art 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, em prlmeiro (12) de 
junho de dois mi le  vinte e um (2021). 
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CERJIDAO DE PUBLICA�AO 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legals, e nos termos do art. 37, caput, da Constituicao Federal, art. 28, inciso X, 
da Constituicao do Estado do Ceara, art. 121, § 12, da Lei Organica do Municipio de 
Porteiras, em cumprimento com as exigencies legais e em conformidade com a decisiio do 
Superior Tribunal de [ustica, nos autos do Recurso Especial n2 105.232/96/0053484-5, 

CERTIFICA 

que o Decreto Municipal n2 260, de 01 de junho de 2021, que Prorroga as medidas de 
isolamento social no iimbito do Municipio de Porteiras, Estado do Ceara, e adota 
outras providencias, foi publicada na data de hoje por meio de afixacao no flanel6grafo 
situado no atrio da sede do Poder Executivo Municipal e publicado no sitio eletr6nico do 
municipio de Porteiras. 

Pelo que firmo a presente. 
Porteiras(CE), 01 de junho de 2021. 

,<: .. � �FQ�� 
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