
Prefeitura do Aracati
DECRETO V 096/2020, DE 18 DE OUTUBRO DE 2020

RELACIONA AS ATIVIDADES AUTORIZADAS A
FUNCION AREM NO MUNICÍPIO DE ARACATI NO
PROCESSO DE REABERTURA RESPONSÁVEL
DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS E
COM PORTA MENTAIS DO ESTADO DO E DÁ
OUTRAS PRVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DO ARACATI Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERAN DOo Decreto Estadual n° 33.775 del 8 deoutubro de 2020, que prorroga
as medidas necessárias ao enfrentamcnto da pandemia da COVI D-19 e a política de
regionalização do isolamento social no Estado do Ceará;

CONSIDERANDO que, em face de indicadores favoráveis da COVI D-19 observados
pelas autoridades da saúde, foi possível, com a necessária segurança, dar início ao
processo gradual de liberação responsável das atividades económicas e comportamentais
no Estado, nos termos do Decreto n° 33.608, de 30 de maio de 2020;

CONSIDERANDO que, embora os dados da COVID-19 venham melhorando no
município, o cenário da pandemia ainda inspira cautela e atenção, não se podendo, no
entendimento dos especialistas da saúde, prescindir, no atual estágio em que estamos do
avanço da doença, do isolamento social e de políticas públicas de enfrentamcnto da
pandemia, comprometidas, acima de tudo, com a vida do cidadão;

CONSIDERANDOo art. 10, V, da Lei n° 6.437/77 que configura infração sanitária a
conduta de impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças
transmissíveis, com pena de advertência, e/ou multa;

CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 268 do Código Penal Brasileiro, a
conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa, cuja pena é de detenção, de um mês a um ano, e multa;

CONSIDERANDO que é crime tipificado no artigo 267 do Código Penal Brasileiro
causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, cuja pena é reclusão, de
dez a quinze anos;

CONSIDERANDO que, diante da crise que se instala na saúde, o compromisso com a
vida do cidadão não dá qualquer margem de decisão para que as autoridades públicas
relaxem as medidas de isolamento social da população, haja vista o atual cenário de
avanço da doença; v
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CONSIDERANDO ser a vida do cidadào o direito fundamental de maior expressão
constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações cxccpcionais, agir com
seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações
necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

CONSIDERANDO que o Poder Público não deve ausentar-se em providencias urgentes
de proteção à população;

DECRETA:

Art. 1° No município de Aracati, rica prorrogada até o dia 26 de outubro de 2020 a 4*

tase do processo de reabertura responsável das atividadeseconómicas e comportamentais
do Estado do Ceará e o isolamento social, observadas as regras específicas dispostas pelo
município nos decretos ns° 054 e 055 de 31 de maio de 2020 c alterações posteriores.
Art,2° Na Fase 4 do processo de reabertura responsável das atividades económicas c
comportamentais do Estado do Ceará estão liberadas as seguintes atividades:

1- Cadeias e atividades com capacidade máxima de empregados em trabalho
presencial:

a) Industria química e correlatos; Ind ústria, comércio dc artigos de couro e
calçados; Cadeia da construção civil; Saneamento e reciclagem; Cadeia da
saúde; Ind ústria metalurgia e afins; Energia; Agropccuária; Comércio c
serviços de higiene e limpeza; Ind ústria e comércio têxtil; Ind ústria e
serviços de apoio; Comunicação, publicidade e ed ítoraria; Cadeia
moveleira; cadeia automotiva; Tecnologia da informação; Comercio de
artigos do lar. Móveis e madcircira; Logísticas e transporte; Comercio de
outros produtos; Comércio de livro e revistas; Comércio de artigos de
escritório; agências de viagem, serviços contábeis c advocatícíos,
escritórios e similares, com horário de atendimento ao p ú blico de 06h
às 18h e nas praias e locais turísticos até de 06h até âs 23h.

b) Atividades de organizações religiosas, em funcionamento de 05h às 23h.

o Hotéis, Pousadas e campings.

d ) Postos de Gasolina, funcionamento em horário normal, mas as lojas de
conveniência só poderão funcionar de 6h às 23h.

c ) Alimentação fora do lar - Restaurantes e similares; lanchonetes, casas
dechá, desucos e similares; serviços ambulantes de alimentação, cantinas,
no horário de atendimentoao público de 07h às 23h.
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Atividades liberadas com capacidade reduzida.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

j)

k)

Barracas de praia - com 60% (sessenta por cento) dos trabalhadores,com
70% (setenta por cento)da capacidade total,com horário de atendimentoao
público de 9h às 17h.

Esporte, cultura e lazer - a prática esportiva individual.

O atendimento presencial, mediante prévio agendamento c procedimentos
administrativos,nos Centros deFormação dcCondutores,Aulas teóricas de
cursos dc fonnação de condutores c pilotagem desde que seguidas as
medidas previstas no Protocolo Setorial do Decreto Estadual n° 33.775 de
18 de outubro dc 2020.
Academias.
Atividades coletivas esportivas - a prática em espaços públicos, areninhas,
desde que seguidas as medidas previstas no Protocolo Setorial do Decreto
Estadual n° 33.775 de 18 dc outubro de 2020.

Eventos em espaço privativo e equipamentos públicos para até 100
convidados, até 23h, ocupação limitada a 1 pessoa a cada 12 m2.

As operações dc parques dc diversão c atrações cm espaços abertos ao ar
livre, limitada a capacidade de atendimento a 30% (trinta por cento);

As aulas e treinamentos de natação em espaços abertos ao ar livre, limitada
a capacidade a 3 (três) alunos/atletas por raia de piscina de 25 e/ou 50m,
sem prejuízo da observância das demais medidas sanitárias estabelecidas
para a segurança da atividade,conforme decreto estadual n° 33.756, de 03
dc outubro dc 2020;

Aulas práticas e estágios do Ensino Superior.

Atividades extracurriculares (idiomas, músicas, informática), sem contato
físico; até 100% da capacidade de atendimento do respectivo nível ou
atividade dc ensino liberado, desde que respeite os protocolos geral e
específicos do desde que seguidas as medidas previstas no Protocolo
Setorial do Decreto Estadual n° 33.775 de 18 de outubro de 2020.

A operação de feiras em espaços abertos ao ar livre, desde que observadas
as medidas de sanitárias estabelecidas para a segurança no desempenho da
atividade,conforme decreto estadual n° 33.756,dc 03 de outubro dc 2020;

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

0

j)

k)
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Museus, prédios históricos atrações similares, cinemas e
teatros, até 35,%, desde que respeite os protocolos geral e especiticos, conforme
desde que seguidas as medidas previstas no Protocolo Setorial do Decreto
Estadual n° 33.775 de 18 de outubro de 2020.

§ Io. Fica vedado o funcionamento dos equipamentos de som automotivos, popularmente
conhecidos como paredões de som, e equipamentos sonoros portáteis, nas vias. praças,
praias c demais logradouros públicos no âmbito do Município de Aracati, até ulterior
deliberação.

§ 2° E proibido o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, como praças,
calçadões, calçadas, vias, praia, e relacionados, devendo ser consumida apenas enquanto
o cliente estiver sendo atendido na mesa do restaurante.

§ 3° Poderá haver apresentações art ísticas dentro dos restaurantes e dento barracas de
praia, desde que obedecidos os Protocolos Geral e Setoriais 6 e 19 constantes do Anexo
II,do Decreto Estadual de n° 33.751, dc 26 dc setembro dc 2020, nas seguintes condições:

a) a intensidade dosom não pode ultrapassar 60 (Sessenta) decibéis (música ambiente);

b) horário de almoço e jantar, encerrando a música às 22h;

c) restrição de até 3 (Trés) artistas se apresentando simultaneamente;

d ) vedado o contato físico dos integrantes das apresentações art ísticas com o público;

e) isolamento da área dos artistas, não possibilitando acesso dos clientes para pedidos
de música ou qualquer interação;

f) distanciamento mínimo de 2m (Dois metros) entre a área do palco e as mesas;

g) higienização dos equipamentos, instrumentos, cabos, microfones a cada
apresentação;

h) proibição de espaço de dança;

i) uso de televisão, telões ou retroprojetor para transmissão de jogos, “ lives” e lutas
permanece vedado;

j) uso de máscara facultativo para os artistas durante as apresentações;

k) no caso de existências de espaços kid, playground, salas de jogos e salas de espera,

estes deverão permanecer fechados.

l) no caso de estabelecimentos localizados dentro de centros comerciais, deverão
cumprir adicionalmente os protocolos específicos destes, sem prejuízo aos termos
do Protocolo Geral e Setorial ao qual eles estão submetidos.

&ni/

Av. Dragão do Mar, 230, Centro Aracati-CE-Brasil CEP: 62800.000
(+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br



Prefeitura do Aracati

m) A apresentação deverá ocorrer dentro das barraca e restaurante de modo a nao

propiciar aglomeração do lado de fora do estabelecimento.

§ 4o A liberação de shows de humor em eventos, observados os Protocolos Geral e

Setorial 22 constantes do Anexo II, do Decreto Estadual dc n° 33.751, de 26 de setembro
de 2020;

§ 5° As pessoas físicas que desobedecerem aos regramentos deste decreto estão sujeitas

a pena de multa de até R$ 1000,00 (mil reais) e as pessoas jurídicas no valor de RS

10,000,00 (dez mil) à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 3". Sempre que julgar necessário para o cumprimento deste Decreto, os servidores
do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente - IQUAMA c da Secretaria de Finanças
solicitarão auxílio da Polícia Militar e da Secretaria dc Segurança Pública Cidadã e Ordem
Pública, que têm competência para atuar de ofício, inclusive para aplicação de multas.

Art. 4° Sem prejuízo da observância dos protocolos setoriais do decreto municipal n°

82/2020, dc 29 de agosto de 2020, rccomcnda-se seguir aos protocolos setoriais de
medidas sanitárias previstas no Decreto Estadual n° 33.761, de 10 de outubro de 2020.

Art.5° Dê imediata ciência à Secretaria de Segurança Pública Cidadã e Ordem Pública, à
Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria de Finanças c ao Instituto de Qualidade do
Meio Ambiente - IQUAMA para a observância e fiscalização das medidas clencadas
neste Decreto.

Art. 6o Encaminhe-se cópia ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao Poder
Legislativo Municipal, à Defensoria Pública, à Subseção OAB Litoral Leste, bem como
à Pol ícia Militar, quanto a este, solicitando apoio ao efetivo cumprimento das medidas
prorrogadas.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE^
BISMARCK COSTA LIMA PJNHEIRO MAIA

Prefeito Municipal
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