
ESTADO DO CEARA 
MUNICIPIO DE ALCANTARAS 

GOVERNO MUNICIPAL 

DECRETO N° 20210919-1, DE 19 DE SETEMBRO DE 2021. 

PRORROGA AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

SOCIAL DIRECIONADAS AO CONTROLE DA 

DISSEMINAcAO DA COVID-19, COM A 

LIBERAcAO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE 

ALCANTARAS E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, no use de suas atnbuicoes que the sao 

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

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

propagacao do novo coronavirus (Sars-Cov-2) devera guardar proporcionalidade corn a extensao 

da situagao de emergencia; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n.° 34.222, de 04 de Setembro de 2021, 

bem como seus predecessores, em seu art. 1°, que far referencia a prorrogacao da obrigatoriedade 

do cumprimento dos anexos do referido decreto a que preve a flexibilizacao de medidas especiais 

para o enfrentamento da COVID-19; 

CONSIDERANDO a senedade e o comprometimento corn que o Municipio de Alcantaras vem 

pautando sua postura no enfrentamento da pandemia, sempre primando pela adocao de medidas 

baseadas nas recomendacoes, relatorios a dados tecnicos da Secretaria de Sai de; 

CONSIDERANDO a tendencia de redugao dos dados epidemiologicos a assistenciais relativos a 

Covid-19 verificada pelos especialistas da saude, nao obstante o cenario da pandemia ainda 

inspire cuidados a prudencia; 

CONSIDERANDO que, embora o cenario da COVID-19 ainda preocupe a inspire cuidados, os 

especialistas da sal de, em especial por conta das medidas de isolamento social rigido, vem 
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observando uma tendencia de estabilizacao dos numeros da pandemia no Municipio de 

Alcantaras; 

CONSIDERANDO que, diante dos numeros apurados, ha condicoes de se dar continuidade ao 

processo de liberacao das atividades economicas e comportamentais; 

CONSIDERANDO que, durante o isolamento social, a Secretaria de Sande do Municipio de 

Alcantaras se mantera em alerta a atenta no acompanhamento dos dados da Covid-19, buscando 

sempre orientar e conferir a seguranca tecnica necessaria as decisoes a serem adotadas no 

enfrentamento a pandemia; 

CONSIDERANDO a Constituicao Federal, sobretudo no seu inciso II, do Art. 23, que aduz que 

e competencia do Municipio cuidar da saude a assistencia publica. 

CONSIDERANDO a decisao na ADI n° 6341, em que o STF (Supremo Tribunal Federal) 

explicitou que as medidas e administrativas adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municipios sao validas para o combate a pandemia gerada pela COVID-19 ; 

DECRETA: 

Art. 1° Do dia 20 de Setembro a 04 de Outubro de 2021, como medida de enfrentamento da 

COVID-19, permanecera a politica de isolamento social no Municipio de Alcantaras, corn a 

liberacao de atividades, observadas as disposicoes deste Decreto a as medidas estabelecida no 

Decreto Estadual n.° 34.222 , de 04 de Setembro de 2021. 

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- manuntencao do dever especial de confinamento e do dever especial de protecao as pessoas do 

grupo de risco da COVID-19; 

II — restricoes ao desempenho de atividades economicas e comportamentais, salvo as previstas 

neste Decreto; 

III - dever especial de permanencia domiciliar; 
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IV - vedacao a entrada a permanencia em hospitais, publicos ou particulares, de pessoas estranhas 

a operacao da respectiva unidade, a excecao de pacientes, seus acompanhantes e profissionais que 

trabalhem no local; 

V- proibicao de aglomeracoes de pessoas em espacos publicos ou privados 

VI - dever geral de protecao individual consistente no use de mascara de proterao. 

VII - use controlado dos espacos comuns a equipamentos de lazer. 

Art. 3° A Secretaria Municipal de Saude, de forma concorrente corn os demais orgaos municipais 

competentes, se encarregara da fiscalizacao do cumprimento das medidas de isolamento social, 

competindo-ihe o monitoralnento dos dados epidemiologicos, visando a avaliacao e o permanente 

acompanhamento das medidas estabelecidas para a abertura responsavel das atividades 

economicas e comportamentais. 

Art. 4° Na fiscalizacao das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as autoridades 

competentes adotarao, nos termos deste Decreto, as providencias necessarias para fazer cessar 

eventual infracao, devendo, prioritariamente, primar por condutas que busquem a conscientizacao 

quanto a importancia das medidas de isolamento a distanciamento social, bem como da 

permanencia domiciliar. 

Art. 5° O atendimento ao disposto neste Decreto nao desobriga o cumprimento das regras gerais 

previstas em decreto de isolamento social editados anteriormente para enfrentamento da COVID-

19. 

Paragrafo anico. 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 previstas nos Decretos anteriormente editados no ambito do Municipio de Alcantaras-

CE. 

Art. 6° Permanecerao em vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas 

nos decretos anteriores; 

Art. 7° Fica estabelecido "toque de recolher" no Municipio de Alcantaras, ficando proibida, de 

segunda-feira a domingo, das 0lhs as 05hs, a circulacao de pessoas em ruas e espacos publicos, 

salvo em funrao de servicos e entrega, para deslocamentos a atividades permitidas por este 
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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 nnico. E permitido o use de espacos publicos a pnvados abertos, inclusive 

"areninhas", pam a pratica de atividade fisica a esportiva individual ou coletiva, desde que 

evitadas aglomeracoes. 

Art. 8° Enquanto perdurar a politica de isolamento social rigido, as atividades abaixo listadas 

funcionarao da seguinte forma: 

I - Depositos de construgao, madeireiras, casas de ferragens a estabelecimentos congeneres 

deverao funcionar normalmente de segunda feira a sabado das 07:00 as 17:00 horas, 

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

07:00 as 17:00 horas, a no domingo funcionarao somente na modalidade de entrega ("delivery"); 

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

surpennecados a demais estabelecimentos congeneres, que vendem generos alimenticios no 

varejo, pars consumo no lar, deverao funcionar normalmente de segunda-feira a domingo das 

07:00 as 21:00 horas; 

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

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

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

VII — Padarias podem funcionar das 05hs as lOhs a das 15hs as 17 hs, de Segunda-Feira a 

Domingo; 

VIII— Postos de combustive! podem funcionar das 05hs as 20hs, de Segunda-Feira a Domingo; 

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

X — Mercado Pi blico pode funcionar das 07hs as 19hs, tomando todas as medidas sanitarias de 

prevencao ao COVID-19; 
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XI — Orgaos da Administracao Pg blica Municipal devem funcionar de maneira presencial, em 

pleno funcionamento, de acordo corn o horario definido pelas Secretaris Municipais; 

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

10 hs as 19 hs, de , podendo atender presencialmente, sera clientes a espera no espaco fisico, de 

forma agendada, tomando todas as medidas sanitarias de prevencao ao COVID-19, podendo 

tambem, apos do horario estabelecido neste inciso, atender o cliente em sua residencia; 

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

Feira; 

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

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

XV — Restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, petiscarias, pizzarias, sorveterias e 

estabelecimentos congeneres, que servem comida para consumo em seu estabelecimento, deverao 

funcionar corn atendimento presencial de segunda-feira a domingo das 09hs as Oohs, corn limite 

de lotacao de pessoas de 50 % (cinquenta por cento) de sua capacidade, a partir das Oohs, poderao 

funcionar apenas por servico de entrega a domicilio ("delivery"). Os estabelecimentos acima 

ficam autorizados a disponibilizacao de musica ambiente, inclusive corn musicos, vedado espaco 

para danca e qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins. Devendo 

ainda obedecer todos as medidas de distanciamento social, sendo obrigado o use de mascara, e a 

disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de concentracao, corn limite de 

6 (seis) pessoas por mesa. 

XVI — Os bares, a estabelecimentos congeneres, que servem em sua maioria, bebidas alcolicas, 

para o consumo em seu interior, deverao funcionar corn atendimento presencial de segunda-feira a 

domingo das 1Ohs as Oohs, corn limite de lotacao de pessoas de 50 % (cinquenta por cento) de 

sua capacidade. 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 corn no minimo 70% de concentracao, sendo lignite de 6 (seis) pessoas 

por mesa. 
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XVII — Casas lotencas devem funcionar em horario preferencial aos idosos de 07hs as l Ohs, e das 

1Ohs as 1 7h para o pt blico em geral de segunda-feira a sexta-feira. Aos Sabados e Domingos o 

funcionamento fica suspenso; 

XVIII — Annarinhos, papelarias, lojas de confeccoes, lojas artigos eletronicos, loja de moveis, 

sapatarias a demais empreendimentos de comercio de ma, poderao funcionar de segunda-feira 
a 

sabado das 07hs as 20hs, podendo atender presencialmente, com limite de lotacao de pessoas em 

50 % (cinquenta por cento) de sua capacidade, tomando todas as medidas sanitanas de prevencao 

ao COVID-19, obedecendo ainda, todas as medidas de distanciamento social, sendo obrigado o 

use de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de 

concentracao, apos esse horario, apenas por servico de entrega a domicilio ("delivery"); 

XIX — O funcionamento das academias a estabelecimentos congeneres, que promovam a pratica 

de atividades fisicas, fica permitido, de segunda-feira a domingo das Obhs as 22hs, devendo haver 

agendamento de horario, corn limite de lotacao de pessoas em 40% (quarenta por cento) de sua 

capacidade, obedecendo ainda, todas as medidas de distanciamento social, sendo obrigado o use 

de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de 

concentracao; 

XX — Os pontos turisticos ficam corn a visitacao permitida, obedecendo ainda, todas as medidas 

de distanciamento social, sendo obrigado o use de mascara. 

XXI — As clinicas medicas e odontologicas ficam corn suas atividades permitidas, desde que haja 

agendamento previo, sem causar aglomeragao, das 07 hs as 19 hs, tomando todas as medidas 

sanitarias de prevencao ao COVID-19, sendo obrigado o use de mascara, e a disponibilizacao de 

alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de concentracao; 

XXII — O transporte coletivo intennunicipal fica per nitido, corn 50% (cinquenta por cento) de sua 

capacidade, obedecendo ainda, todas as medidas de distanciamento social, sendo obrigado o use 

de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de 

concentracao; 

XXIII — As oticas ficam corn suas atividades permitidas das 07hs as 19hs, de segunda-feira a 

sabado de maneira organizada, sem causar aglomeracao, corn limite de lotacao de pessoas em 50 

% (cinquenta por cento) de sua capacidade, tomando todas as medidas sanitanas de prevencao ao 
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COVID-19, obedecendo ainda, todas as medidas de distanciamento social, sendo obrigado o use 

de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de 

concentracao; 

XXIV — Os CartOrios podem funcionar das 07hs as 17hs de segunda-feira a sexta-feira; 

XXV — O funcionamento dos servicos de autoescola Fcam permitidos, poderao ministrar aulas 

praticas de direcao veicular, devendo funcionar de segunda-feira a domingo das 06hs as 19hs, 

desde que mediante previo agendamento a atendimento dos protocolos sanitarios 

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

demandas urgentes, sendo permitida a abertura dos escritorios para atendimentos presenciais, no 

horario das l Ohs as 19hs; 

XXVII — As piscinas pnblicos, parques aquaticos a estabelecimentos congeneres ficam 

permitidos, corn 30% (trinta por cento) de sua capacidade, desde que haja controle de acesso por 

parte dos estabelecimentos, sem prejuizo da observancia as demais medidas sanitarias 

estabelecidas em protocolo; obedecendo ainda, todas as medidas de distanciamento social, 

XXVIII — Fica permitido a realizagao de feiras livres, de maneira organizada, sem causar 

aglomeracao, corn limite de lotacao de pessoas em 50 % (cmquenta por cento) de sua 

capacidade, tomando todas as medidas sanitarias de prevencao ao COVID-19, obedecendo ainda, 

todas as medidas de distanciamento social, sendo obrigatorio o use de mascaras. 

Art. 9° As barreiras sanitarias instaladas nas fronteiras do municipio estao momentaneamente 

suspensas. 

Art. 10° Fica permitida a realizacao de treinos e jogos das equipes de futebol, futsal, voleibol, ou 
qualquer outro esporte de pratica coletiva; 

Art. 11. Ficam proibidos todos os eventos a/ou atividades festivas coletivas em espacos e 

equipamentos pnblicos ou privados tais como shows, serestas, paredoes de mnsica ou qualquer 

tipo de evento que cause aglomeracoes; 

Paragrafo unico. A realizacao de eventos a/ou atividades festivas coletivas em espacos e 

equipamentos pnblicos ou privados ficara condicionada a apresentacao de protocolos de 

seguranca junto a Secretaria de Sande de Alcantaras, onde sera verificado os requisitos minimos 
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que permitam o distanciamento social, bem como quantidade de mesas e participantes, sendo 

obrigatorio o use de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 

70% de concentracao. Caso o evento atenda as condicoes sanitarias impostas visando a seguranca 

de seu pl blico, podera ser realizado mediante autonzacao da Secretana de Saude. 

Art. 12. Ficam permitidas as atividades presenciais de ensino, que funcionara de forma hibnda, 

corn 70% (setenta por cento) de sua capacidade, conforme disposto no Decreto Estadual e em 

conformidade corn o piano municipal para a retomada das atividades presenciais, obedecendo 

ainda, todas as medidas de distanciamento social, sendo obrigado o use de mascara, e a 

disponibilizacao de alcool em gel ou liquido corn no minimo 70% de concentragao; 

§ 1° O retomo 
a atividade presencial de ensino se dara sempre a criterio dos pais e responsaveis, 

devendo os estabelecilnentos oferecerem aos alunos a opcao pelo ensino presencial ou remoto, 

parcial ou integralmente, garantida sempre aos que optarem pelo sistema remoto a qualidade do 

ensino e a escolha pela forma de avaliacao, remota ou presencial, proibida qualquer diferenciacao 

no tocante ao criterio avaliativo entre aqueles que optarem pela avaliacao remota ou presencial. 

Art. 13 Fica pennitido a realizacao de reunioes de trabalho em ambientes privados abertos ou 

fechados, desde que seja lilnitado o numero de participantes em 90 (noventa) pessoas para 

reunioes a serem realizadas em ambientes abertos a em 50 (cinquenta) pessoas para reunioes em 

ambientes fechados, observado, em todo caso, o numero maximo de pessoas por metragem do 

espaco estabelecido em protocolo sanitario a que seja observado o distanciamento minimo e o use 

obrigatorio de mascaras de protecao. 

Art. 14. Templos, igrejas e instituicoes religiosas ficarao corn todas suas atividades permitidas, 

desde que a capacidade de ocupacao do espaco nao ultrapasse 70% (setenta por cento), tomando 

todas as medidas sanitarias de prevencao ao COVID-19, obedecendo ainda, todas as medidas de 

distanciamento social, sendo obrigado o use de mascara, e a disponibilizacao de alcool em gel ou 

liquido corn no minimo 70% de concentracao enquanto perdurar a politica de isolamento social 

rigido, podendo funcionar ate as 20 hs, mantida, em todo caso, a recomendacao para que as 

celebracoes permanecam sendo realizadas exclusivamente da forma virtual. 

Art. 15. Ficam permitidas visitas para pontos turisticos, sendo observado o distanciamento 

minimo e o use obrigatorio de mascaras de protecao; 
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Art. 16. E obngatorio o use de mascaras nas reparticoes piblicas, nos comercios, templos 

religiosos a para circular no centro da cidade a em todo territOno Municipal. 

Art. 17. Em caso de descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, sem prejuizos de 

outras penalidades previstas nos instrumentos normativos federais a estaduais, os 

estabelecimentos, seus proprietarios, funcionarios, publico em geral ou qualquer responsavel pela 

violacao das determinagoes, devidamente identificados, serao submetidos as seguintes 

penalidades: 

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

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

500,00 (quinhentos reais); 

III - Outras Pessoas Juridicas, Instituicoes bancarias a financeiras: R$ 1.000,00 (mil reais). 

Paragrafo I nico. As penalidades dispostas nos incisos do caput deste artigo mcidirao em dobro a 

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

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagao, corn efeitos a partir do dia de sun 

edicao, revogadas as disposicoes em contrario. 

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

PAcO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS-CE, aos 19 de Setembro de 2021. 

1 

Joaquim Freire Carvalho 
P1EFEITO MUNICIPAL DE.ALCANTARAS 

Francisco dos Santos Gomes 
SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE 
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