
ESTADO DO CEARA 
MUNIdPIO DE ALCANTARAS 

GOVERNO MUNICIPAL 

DECRETO N° 20210411-t, DE 11 DE ABRIL DE 2021. 

PRORROGA AS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DIRECIONADAS AO CONTROLE DA DISSEMINAcAO 

DA C►OVID-19 E ESTABELECE A POLITICA DE 

ISOLAMENTO SOCIAL RIGIDO NO MUNICIPIO DE 

ALCANTARAS E DA OUTRAS PROVIDENCL4S: 

O PREFEfrO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, no use de suas atribuicoes que the sao 

conferidas pel Art. 61, inciso IX, da Lei Organica do Municipio de Alcantaras; e, 

CONSIDERANDO que a necessidade de adogAo das medidas para obstar a contaminacao ou a 

pt'opagagao do novo coronavirus (Sars-Cov-2) devera guardar proporcionalidade corn a extensao da 

situag o de emergencia; 

CONSIDERAiNDO 4 disposto no Decreto Estadual n.° 34.005, de 27 de marco de 2021, been 

Como seua predecessores, em seu art. 1°, que far referencia a prorrogacao da obrigatoriedade do 

culnprimento dos anexos do referido decreto que preve as medidas especiais para o enfretamento da 

COVID-19; 

CONSIDERANDO, por conseguinte, a necessidade de intensificagao das medidas dispostas no 

Decreto Municipal n.° 20210112-1, de 12 de janeiro de 2021, no Decreto Municipal n.° 20210122-1, 

de 22 de janeiro de 2021, no Decreto Municipal n.° 20210205-1, de 05 de fevereiro de 2021, no 

Decreto Municipal n° 20210212-1, de 12 de fevereiro de 2021, Decreto n° 20210218-1, de 18 d~ 

levereiro de 2021, Decreto m°  24210308-1 de 08 de marco de 2021, ben Como no Decreto II°
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20210328-1 , que estabelecem medidas de enfrentamento a pandemia, tais como obrigatonedade de 

isolamento domiciliar pelo periodo de 15 (quinze) dias aos que retornarem de viagens, realizacao de 

barreiras sanitarias e use obngatorio de mascaras; 

CONSIDERANDO que, apesar de todas as medidas tomadas 
ate 

agora, houve aumento consideravel 

nos numeros de casos confirmados da COVID-19 no Municipio de Alcantaras-CE, bem como em 

todo o Estado do Ceara; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 268 do Codigo Penal Brasileiro, que dispoe que a mfringencia 

a determinacao do poder publico destinada a impedir introducao ou propagacao de doenca contagiosa 

constitui crime cuja pena prevista e de detencao a multa; 

CONSIDERANDO a declaracao pela Organizacao Mundial da Sal de, em 11 de marco de 2020, de 

pandemia de COVID-19, doenca causada pelo novo coronavirus; 

CONSIDERANDO a declaragao de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional 

(ESPIN) em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus, nos termos da Portaria n.° 

188/2020, do Ministerio da Saude, editada corn base no Decreto Federal n.° 7.616/2011; 

CONSIDERANDO a necessidade da adogao de medidas para promover o isolamento social da 

populacao durante o periodo excepcional de surto da doenca, sendo ja senso comum, inclusive de 

toda a comunidade cientifica, que o isolamento constitui uma das mais importantes a eficazes 

medidas de controle do avanco do virus; 

CONSIDERANDO a situacao excepcional em que estamos vivendo, a exigir das autoridades 

publicas awes mais restritivas no sentido de barrar o avango da disseminagao do novo coronavirus 

(covid-19), preservando a saude da populagao, sobretudo das pessoas mais vulneraveis a 

contaminacao; 

CONSIDERANDO que o isolamento a sua regionalizacao pelos municipios do Estado onde o 

cenario da pandemia mostra-se preocupante a que o isolamento social e a sua regionalizacao pelos 

municipios do Estado ainda constituem medidas da maior relevancia para evitar o descontrole da 

proliferacao da COVID-19 em nosso territorio, corn o estabelecimento de medidas deisolamento 

mais restritivas em municipios, como Alcantaras, corn dados epidemiologicos mais criticos da 

pandemia, buscando conter a sua curva de crescimento e impedir o seu avanco ; 
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CONSIDERANDO que o avanco novamente da COVID-19 pelo interior Estado a uma realidade 

preocupante que se vem enfrentando, a exigir do Poder Publico a adocao de medidas mais rigorosas 

de isolamento social em alguns municipios onde verificados dados epidemiologicos sensiveis da 

COVID-19, objetivando conter o ritmo de proliferacao da pandemia, afastando o risco potencial de 

comprometimento da capacidade do sistema de sat de; 

CONSIDERANDO ainda que novamente o ntimero de casos de COVID-19 voltaram a subir no 

Muncipio de Alcantaras, no Estado do Ceara, a no Brasil como um todo; 

DECRETA: 

Art. 1°. Este Decreto dispoe sobre medidas gerais de contencao a disseminacao da COVID-19 e 

prorroga, no municipio de Alcantaras-CE, ate o dia 19 de abril de 2021, a politica de isolamento 

social rigido para o enfrentamento da pandemia, consistente na restricao ao desempenho de 

atividades economicas a comportamentais, bem como no controle da circulacao de pessoas e veiculos 

nos espacos a vias pt blicas, objetivando reduzir velocidade de propagacao da doenca. 

Art. 2°. Para fins da politica de isolamento social rigido a que se refere o art. 1 , deste Decreto, serao 

adotadas, excepcional a temporariamente, as seguintes medidas: 

I — restricoes ao desempenho de atividades economicas e comportamentais; 

II - dever especial de confinamento; 

III - dever especial de protecao por pessoas do grupo de risco; 

IV - dever especial de permanencia domiciliar; 

V - controle da circulacao de veiculos particulares; 

IX - controle da entrada a saida de veiculos do municipio de Alcantaras-CE, somente sendo 

permitido o deslocamento nos seguintes casos: 

a) por motivos de saitde, proprios e de terceiros, para obter ou facilitar assistencia em hospitais, 

clinicas, postos de sat de e outros estabelecimentos do mesmo genero; 

b) entre os domicilios a os locais de trabaiho de agentes publicos; 
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c) entre os domicjlios a os locais de trabalho; 

d) para assistencia ou cuidados de pessoas corn deficiencia, criancas, progenitores, idosos, 

dependentes ou pessoas vulneraveis; 

e) para participacao em atos administrativos ou judiciais, quando convocados pelas autoridades 

competentes; 

f) aqueles necessarios ao exercjcio das atividades de imprensa; 

g) transporte de carga; 

h) de pessoas domjciliadas em mais de um municjpio do Estado, desde que devidamente 

comprovados ambos os domicilios; 

i) de comprovadao documental de reserva previamente realizada ou de pagamento efetuado, ate a 

data de publicacao deste Decreto, para estadia em estabelecimentos formais de hospedagem; 

j) por motivos de forca major ou necessidade impreterjvel, desde que devidamente justificados. 

§ 1°. Para a circulacao excepcional autorizada no inciso IX, deste artigo, as pessoas em deslocamento 

intermunicipal deverao portar documento ou declararao subscrita demonstrando o enquadramento na 

excecao informada, admitidos outros meios idoneos de prova. 

§ 3°. A fiscalizacao quanto ao disposto nos incisos deste artigo, dar-se-a de forma concorrente entre 

agentes da Secretaria da Saitde do Estado e dos municjpios, da Policia Militar, da Policia Rodovjaria 

Estadual e do Departamento Estadual de Transito — DETRAN. 

Art. 3°. O atendimento ao disposto neste Decreto nao desobriga o cumprimento das regras gerais 

prevjstas em decreto de isolamento social editados antenormente para enfrentamento da COVID-19. 

Paragrafo unico. As regras especiais deste Decreto prevalecem, no que contrariar, sobre as 

disposicoes gerais dos decretos anteriores, alem do que nao prejudicam o atendimento as medidas 

especiais prevjstas nos Decretos anteriormente editados no arnbito do Municjpio de Alcantaras-CE. 

Art. 4°. Permanecerao em vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas nos 

decretos anteriores; 
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Art, 5°. Fica estabelecido "toque de recolher" no Municipio de Alcantaras, ficando proibida, de 

segunda-feira a domingo, das 22hrs 
as 05hrs, a circulacao de pessoas em ruas e espagos publicos, 

salvo em funsao de servicos de entrega, para deslocamentos a atividades permitidas por este Decreto, 

ou em razao do exercicio da advocacia na defesa da liberdade individual, a em casos de urgencia, 

ficando o responsavel sujeito as sancoes deste Decreto, em caso de descumprimento. 

Paragrafo unico. Enquanto perdurar a politica de isolamento social rigido, todos os dias, flea 

proibida a utilizacao de espacos publicos, tais Como pracas, quadras poliesportivas, calcadoes. 

Art. 6°. Enquanto perdurar a politica de isolamento social rigido, as atividades abaixo listadas 

funcionarao da seguinte forma: 

I - Depositos de construcao, madeireiras, casos de ferragens a estabelecimentos congeneres deverao 

funcionar nonnalmente de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 
as 

17:00 horas, e no sabado das 

07:00 
as 

12:00 horas; 

II - Distribuidoras de agua a gas deverao funcionar normalmente de segunda-feira 
a 

sexta-feira das 

07:00 
as 

17:00 horas e no sabado das 07:00 
as 

12:00 horas; 

III - Comercios essenciais, estes compreendidos por: Mercadinhos, frutarias, mercantis, 

surpermecados a demais estabelecimentos congeneres, que vendem generos alimenticios no varejo, 

para consumo no lar, deverao funcionar normalmente de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 
as 

17:00 horas e no sabado das 07:00 
as 

12:00 horas; 

IV — Funerarias podem funcionar das 07hrs as 23hrs, de Segunda-Feira a Domingo; 

V — Laboratorios podem funcionar das 07hrs as 17hrs, de Segunda-Feira a Domingo; 

VI — Farmacias podem funcionardas 07hrs as 22hrs, de Segunda-Feira a Domingo; 

VII — Padarias podem funcionar das 05hrs as l0hrs e das 15hrs as 17 hrs, de Segunda-Feira a 

Domingo; 

VIII — Postos de combustivel podem funcionar das 05hrs as l9hrs, de Segunda-Feira a Domingo, 

coin a ressalva de que as lojas de conveniencia devem estar fechadas durante todo o horario de 

funcionamento; 
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IX - Oficinas mecanicas podem funcionar das 07 hrs as 17 hrs de segunda-feira a sabado; 

X — Mercado Publico pode funcionar das 07hrs as 17hrs, tomando todas as medidas samtarias de 

prevencao ao COVID-19; 

XI — Orgaos da Administragao Pt blica Municipal devem funcionar de maneira presencial, das 07hrs 

as l3hrs, corn 50 % (cinquenta por cento) da capacidade dos servidores, realizando-se rodizio entre 

os mesmos, corn excecao aos servicos da secretaria de sal de do Municipi, do setor de licitacoes e 

da limpeza publica, que devem seguir em pleno funcionamento; 

XII - Salao de beleza, manicures a congeneres podem funcionar de segunda-feira a sexta-feira das 15 

hrs as 19 hrs, de , podendo atender presencialmente, sera causar aglomeracao, de forma agendada, 

tomando todas as medidas sanitarias de prevencao ao COVID-19;; 

XIII — Obras da construcao civil ficam permitidas das 07 hrs as 17 hrs de Segunda-feira a Sexta-

Feira; 

XIV — Servicos de Internet devem funcionar das 07 hrs a 18 hrs, podendo se deslocar ao domicilio 

dos clientes para conserto, ou instalacao de equipamento em caso de urgencia; 

XV — Restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, petiscarias, pizzerias, sorveterias e estabelecimentos 

congeneres, que servem comida para consumo em seu estabelecimento, deverao funcionar corn 

atendimento presencial de segunda-feira a sexta-feira 10 hrs as 16hrs, a das 17 hrs ate as 22hrs, 

poderao funcionar apenas por servico de entrega a domicilio ("delivery"). Devendo os 

estabelecimentos que funcionarao de forma presencial, obedecer todos as medidas de distanciamento 

social, sendo obrigado o use de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou liquido coin no 

minimo 70% de concentracao, sendo limite de 4 (quatro) pessoas por mesa. 

XVI — Fica proibida, enquanto perdurar a politica de isolamento social rigido a pratica de qualquer 

atividade fisica coletiva em espacos pt blicos; 

XVII — Casas lotericas devem funcionar em horario preferencial aos idosos de 07hrs as l0hrs, e das 

l0hrs as 17hrs para o publico em geral de segunda-feira a sexta-feira. Aos Sabados e Domingos o 

funcionamento fica suspenso; 
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XVIII — Armarinhos, papelarias, lojas de confeccoes, artigos eletronicos,loja de moveis, sapatarias , 

poderao funcionar de segunda-feira a sabado das 07hrs as 14hrs apenas por servico de entrega a 

domicilio ("delivery") , e das 15 hrs as 19 hrs, podendo atender presencialmente, tomando todas as 

medidas sanitarias de prevencao ao COVID-19; 

XIX — Lojas de roupas, confeccoes a congeneres podem funcionar segunda-feira a sabado das 07hrs 

as 14hrs apenas por servico de entrega a domicilio ("delivery") , e das 15 hrs as 19 hrs, podendo 

atender presencialmente, tomando todas as medidas sapiarias de prevencao ao COVID-19, ; 

XX - O funcionamento das academias a estabelecimentos congenreres, que promovam a pratica de 

atividades fisicas, fica suspenso enquanto perdurar a politica de isolamento social rigido; 

XXI — Os pontos turisticos ficam corn a visitacao suspensa enquanto perdurar a politica de 

isolamento social rigido; 

XXII— As clinicas medicas e odontologicas ficam corn seas atividades permitidas, desde que haja 

agendamento previo, sem causar aglomeracao, das 07 hrs as 19 hrs, tomando todas as medidas 

sanitarias de prevencao ao COVID-19; 

XXIII - O transporte coletivo intermunicipal fica suspenso enquanto perdurar a politica de 

isolamento social rigido; 

XXIV — As oticas ficam corn suas atividades permitidas das 15 hs as 19 hrs segunda-feira a sexta-

feira de maneira organizada, sem causar aglomeracao ; 

XXV — Os Cartorios podem funcionar das 07hrs as 17hrs de segunda-feira a sexta-feira; 

XVI - O funcionamento das lojas de moveis e os servigos de auto escola ficam suspensos no 

enquanto perdurar a politica a isolamento social rigido; 

XXVII — Os Advogados poderao locomover-se dentro do Municipio para o atendimento de 

demandas urgentes, sendo vedado a abertura dos escritorios para atendimentos presenciais, devendo 

os mesmos funcionar de maneira remota; 

XXVIII — As atividades comerciais nao especificadas neste decreto, devem ser suspensas de forma 

imediata, enquanto durar o presente decreto; 
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Paragrafo unico : Aos domingos todas as atividades acima descritas, podem funcionar apenas por 

delivery 

Art. 7°. As barreiras sanitarias instaladas nas fronteiras do municipio estao momentanealnente 

suspensas. 

Art. 8°. Fica proibido a realizacao de jogos de futebol, futsal, voleibol, ou qualquer outro esporte de 

pratica coletiva que para sua realizacao haja o contato fisico corn os demais participantes, amadores 

ou profissionais, amda que em espacos privados, enquanto estiver em vigor o decreto estadual que 

estabelece novas restricoes e medidas de enfrentamento a COVID-19; 

Art. 9°. Ficam proibidos todos os eventos e/ou atividades festivas coletivas em espacos e 

equipamentos publicos ou privados tail como shows, festas de casamento, batizado, aniversarios, 

serestas, congressos, reunioes, torneios, amistosos, bingos, aulas presenciais, use de brinquedos 

coletivos, paredoes de mt sica ou qualquer tipo de evento que cause aglomeracoes; 

Art. 10°. Templos, igrejas a instituicoes religiosas ficarao corn todas suas atividades permitidas, 

desde que a capacidade de ocuparao do espaco nao ultrapasse 10 % ( dez) por cento enquanto 

perdurar a politica de isolamento social rigido; 

Art. 11°. Ficam proibidas excursoes coletivas para pontos turisticos; 

Art. 12°. E obrigatorio o use de mascaras nas reparticoes pUblicas, nos comercios, templos religiosos 

e para circular no centro da cidade e em todo territorio Municipal. 

Art. 13°. Em caso de descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, sera prejuizos de 

outras penalidades previstas nos instrumentos normativos federais a estaduais, os estabelecimentos, 

seus proprietarios, funcionarios, piIblico em geral ou qualquer responsavel pela violacao das 

determinacoes, devidamente identificados, serao submetidos as seguintes penalidades: 

I - Pessoas fisicas: multa de R$ 100,00 (cem reais); 

II - Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresarios Individuais: multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais); 

III - Outras Pessoas Juridicas, Instituicoes bancanas a financeiras: R$ 1.000,00 (mil reais). 
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Paragrafo unico. As penalidades dispostas nos mcisos do caput deste artigo incidirao em dobro a 

cada reincidencia, ficando limitada ao montante maximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Art. 14°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagao, corn efeitos a partir do dia de sua 

edicao, revogadas as disposigoes em contrario. 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

PAcO DA PREFEITURA MUNICH CANT aos 11 de Abril de 2021. 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS 

~Franciis o Os Santos Gomes

SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE 
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