EDITAL DE PUBLICAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO
CEARÁ, Sra. ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO, em pleno
exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e
prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo
acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, o
DECRETO Nº 052/2021, que DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO
DA POLÍTICA DE ISOLAMENTO SOCIAL COMO MEDIDA DE
ENFRENTAMENTO
LIBERAÇÃO

AO

GRADUAL

COMPORTAMENTAIS

CORONAVÍRUS
DAS
NO

(COVID-19)

ATIVIDADES

ÂMBITO

DO

E

ECONÔMICAS
MUNICÍPIO

A
E
DE

ACARAÚ/CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PUBLIQUE-SE,
DIVULGUE-SE,
CUMPRA-SE.
Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do
Ceará, em 26 de julho de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 052, DE 26 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE
SOBRE
PRORROGAÇÃO
DA
POLÍTICA DE ISOLAMENTO SOCIAL COMO
MEDIDA
DE
ENFRENTAMENTO
AO
CORONAVÍRUS (COVID-19) E A LIBERAÇÃO
GRADUAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E
COMPORTAMENTAIS
NO
ÂMBITO
DO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, Estado do Ceará,
no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei
Orgânica do Município, em pleno exercício do cargo;
CONSIDERANDO que Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará, por meio do Decreto Legislativo nº 543, de 03 de março de
2020, reconheceu, nos termos do art. 65, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000, estado de calamidade pública no Estado do
Ceará, por conta da pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO que no âmbito municipal também foi
declarado estado de calamidade através do Decreto Municipal nº
06042020/01, de 06 de abril de 2020, reconhecido pela Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, tendo produzido efeitos até 31 de
dezembro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 024/2021, que
reconheceu estado de calamidade pública no município de Acaraú/CE
em decorrência da situação de emergência em saúde pública causada
pelo novo coronavírus (covid-19), tendo sido prorrogado pelo Decreto
Municipal nº 047/2021, ambos com reconhecimento pela Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 34.173, de 24 de
julho de 2021, que manteve a política de isolamento social para todos
os

municípios

do

Estado

do

Ceará

como

medida

preventiva

direcionada a evitar a disseminação da COVID-19 e deu outras
providências;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.875, de 29 de março
de 2021, que reconheceu como atividade essencial durante o período
de pandemia do coronavírus (covid-19) no município de Acaraú/CE as
igrejas, templos religiosos e os estabelecimentos relacionados à
prática de atividades físicas e congêneres, e deu outras providências;
CONSIDERANDO

que,

diante

desse

cenário

social

e

econômico e da estabilidade observada dos números da doença, há
possibilidade de se dar início e ampliar à liberação de algumas
atividades econômicas no âmbito do Município de Acaraú/CE;
CONSIDERANDO por fim as diversas medidas já tomadas
em combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19) por
meio dos Decretos Municipais preteritamente publicados;

DECRETA:
Art. 1º. Permanecerão em vigor, no âmbito do Município de
Acaraú/CE, do dia 26 de julho a 08 de agosto de 2021, as
medidas de isolamento social previstas no Decreto Municipal
n°.

19/2021

e

seguintes,

observadas

a

liberação

de

atividades e as normas específicas definidas neste Decreto.
§1º. No prazo de que trata o “caput” deste artigo, adotarse-ão as disposições dos Decretos Estaduais nº. 34.173, de
24 de julho de 2021, e nº. 33.965, de 04 de março de
2021, e de eventuais prorrogações, salvo no que contrariar
as previsões deste Decreto em relação ao Município de
Acaraú/CE.
Art. 2º. No período de isolamento social, continuará sendo
observado o seguinte:
I - proibição de festas e quaisquer tipos de eventos, em
ambiente aberto ou fechado, público ou privado;
II - manutenção do dever especial de confinamento e do
dever especial de proteção a pessoas do grupo de risco da
COVID-19;
III - manutenção do dever de permanência das pessoas em
suas residências e da restrição à circulação de veículos;
IV - vedação à entrada e permanência em hospitais,
públicos ou particulares, de pessoas estranhas à operação

da respectiva unidade, à exceção de pacientes, seus
acompanhantes e profissionais que trabalhem no local;
V - proibição de aglomerações de pessoas em espaços
públicos ou privados;
VI - dever geral de proteção individual consistente no uso
de máscara de proteção, nos termos da Lei Estadual nº.
17.234, de 10 de julho de 2020;
VII - possibilidade de retorno ao trabalho para atividades
liberadas das pessoas acima de 60 (sessenta) anos ou com
fatores de risco da Covid-19 que tenham comprovação de
imunidade ou de adoecimento há mais de 30 (trinta) dias ou
que já tenham tomado as 02 (duas) doses da vacina contra
a doença, decorridas, neste último caso, 03 (três) semanas
da última aplicação;
VIII - incidência do dever especial de proteção às pessoas
com idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, somente
àqueles portadores de cardiopatia grave, diabetes insulino
dependente, de insuficiência renal crônica, asma grave,
doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade mórbida,
doenças neoplasias malignas, imunodeprimidas e em uso de
medicações imunodepressores ou outras enfermidades que
justifiquem,

segundo

avaliação

e

atestado

médico,

o

isolamento mais restritivo;
IX - estabelecimento do regime de trabalho remoto para
todo o serviço público municipal, permitido ao gestor de
cada órgão do Município de Acaraú, pela necessidade e
essencialidade do serviço presencial, estabelecê-lo como

regime de trabalho para atividades ou setores específicos da
respectiva unidade administrativa;
X - recomendação ao setor privado com atividades liberadas
para que priorize o trabalho remoto;
XI - uso controlado dos espaços comuns e equipamentos de
lazer em condomínios de praia, de uso misto (moradia e
lazer) e/ou preponderantemente de temporada ou veraneio,
inclusive aqueles condomínios certificados e/ou qualificados
como “resorts”.
§1º. As áreas e equipamentos de lazer previstas no inciso
XI, do “caput”, deste artigo, poderão ser utilizadas desde
que observado o seguinte pelos respectivos condomínios:
a) vedação a quaisquer aglomerações nos ambientes;
b) definição de regras internas para o uso seguro dos
espaços;
c) limitação do uso das piscinas e áreas adjacentes a 20%
(vinte por cento) da capacidade;
d) comunicação prévia às autoridades municipal e estadual
da saúde da capacidade máxima de suas piscinas e áreas
adjacentes, conforme definido pelo corpo de bombeiros na
aprovação

do

condomínio,

bem

como

dos

protocolos

aplicáveis, especificando como se dará a fiscalização quanto
ao cumprimento da capacidade de uso liberada e das
medidas de controle estabelecidas;
e) separação, para fins de controle, das áreas de piscina das
áreas de restaurante, evitando ocupação concomitante dos
dois espaços.

§2º. Fica reforçada a recomendação para que as pessoas
evitem reuniões, eventos ou encontros em ambientes
domiciliares, exceto quando envolverem habitantes de uma
mesma residência.
§3º. Fica permitido o uso de equipamentos públicos
culturais,

durante

o

isolamento

social,

desde

que

exclusivamente para a transmissão virtual de atividades
culturais, sem a presença de público, e observadas todas as
medidas de segurança sanitárias.
§4º. É permitido o acesso às praias, desde que preservado
o distanciamento social e evitadas aglomerações.
§5º. Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas
neste artigo, as autoridades competentes adotarão, nos
termos deste Decreto, as providências necessárias para
fazer cessar eventual infração, devendo, prioritariamente,
primar por condutas que busquem a conscientização quanto
à importância das medidas de isolamento e distanciamento
social, bem como da permanência domiciliar.
Art. 3º. O funcionamento das atividades econômicas no
Município de Acaraú, durante o isolamento social, observará
o seguinte:
I – de segunda a domingo:
a) comércio e serviços, funcionarão de 07h às 17h, com
limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de
atendimento simultâneo;

b) restaurantes, funcionarão de 09h às 23h, com limitação
de

50%

(cinquenta

por

cento)

da

capacidade

de

atendimento simultâneo;
c) as instituições religiosas poderão promover celebrações
presenciais até as 22h;
d) a construção civil iniciará as atividades a partir das 7h.
§1º.

Não

se

sujeitam

à

restrição

de

horário

de

funcionamento previstos nos incisos I deste artigo:
a) serviços públicos essenciais;
b) farmácias;
c) supermercados, padarias e congêneres, permitido o
atendimento presencial de clientes para o café da manhã a
partir das 6h;
d) indústria;
e) postos de combustíveis;
f) hospitais e demais unidades de saúde e de serviços
odontológicos e veterinários, além de clínicas de fisioterapia
e de vacinação;
g) laboratórios de análises clínicas;
h) segurança privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em
geral;
j) funerárias;
k) padarias;
l) lojas de produtos para animais;
m) distribuidoras e revendedoras de água e gás;

n) estabelecimentos bancários e lotéricas;
o) oficinais em geral e borracharias;
p) transporte de carga;
q) cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, de
Tabelionatos de Notas, de Registro de Títulos e Documentos
de Pessoas Jurídicas.
§2º. Os mercados públicos, no período de isolamento social
rígido ora reestabelecido, funcionarão das 05h as 15h,
diariamente.
§3º.

O

funcionamento

dos

escritórios

de

advocacia

observará o disposto neste artigo.
§4º. Poderão as academias funcionar exclusivamente para a
prática de atividades individuais de segunda a domingo, de
6h às 22h, desde que:
I - o funcionamento ocorra por horário marcado;
II - respeitado o limite de 40% (quarenta por cento) da
capacidade

de

atendimento

presencial

simultâneo

de

clientes;
III - observados todos os protocolos de biossegurança.
§5º. As barracas de praia funcionarão das 08h às 23h,
observado o seguinte:
I - funcionamento exclusivamente para a atividade de
restaurante;
II - obediência às regras de protocolo sanitário previstas
para o setor para alimentação fora do lar;
III - limitação em 50% (cinquenta por cento) da capacidade
de atendimento simultâneo de clientes;

IV - proibição do uso de piscinas e parques aquáticos.
§6º. Os

estabelecimentos

que

operam

como

“buffet”

poderão voltar a funcionar desde que somente para a
atividade de restaurante, observadas a limitação de 50%
(cinquenta

por

cento)

da

capacidade

de

atendimento

simultâneo de clientes, bem como as medidas sanitárias
estabelecidas para o setor para alimentação fora do lar.
§7º. As autoescolas poderão ministrar aulas práticas de
direção veicular no horário de 6h às 19h, de segunda a
domingo, desde que mediante prévio agendamento e
atendimento dos protocolos sanitários, observado, quanto
ao funcionamento dos estabelecimentos para atendimento,
o horário estabelecido no “caput”, deste artigo.
§8º. Em qualquer horário e período de suspensão das
atividades, poderão os estabelecimentos funcionar desde
que exclusivamente por serviço de entrega, inclusive por
aplicativo.
§9º. Os restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres,
durante

o

isolamento

social,

poderão

funcionar

normalmente para hóspedes, sendo admitido o atendimento
de público externo, não hóspede, de segunda a domingo, de
09h às 23h.
§10. Permanece autorizada a operação para o turismo de
até 50% (cinquenta por cento) da frota de carro de passeio
(buggy), desde que limitada a até 3 (três) passageiros
sentados da mesma família no banco de trás do carro,

cumpridas todas as medidas de proteção estabelecidas em
protocolos geral e setoriais e evitada qualquer aglomeração.
§11. Recomenda-se aos estabelecimentos bancários a
extensão do horário de funcionamento até as 22h, na
conformidade do disposto neste artigo.
§13. As atividades liberadas, nos termos deste Decreto,
deverão se adequar às medidas sanitárias estabelecidas em
protocolo

geral

e

setorial,

ficando

permanentemente

submetidas ao monitoramento da Secretária da Saúde do
Município de Acaraú, assim como do Estado do Ceará,
mediante acompanhamento dos dados epidemiológicos e
assistenciais da pandemia.
Art. 4º. As atividades econômicas autorizadas observarão
as seguintes medidas de controle à disseminação da COVID19,

sem

prejuízo

de

outras

definidas

em

protocolos

sanitários:
I – restaurantes e hotéis:
a) proibição da realização de qualquer evento, inclusive
celebração de casamento, em restaurantes, hotéis e outros
estabelecimentos

similares,

seja

aberto

ou

fechado

o

ambiente;
b) disponibilização de música ambiente, inclusive com
músicos, vedado espaço para dança e qualquer outra
atividade que caracterize festas em restaurantes e afins;
c) limitação a 6 (seis) pessoas por mesa nos restaurantes e
afins, além do que: limitação do atendimento a consumo no

local ou viagem, sem permitir pessoas em pé, inclusive na
calçada; proibição de fila de espera na calçada; e utilização
de filas de espera eletrônicas.
II – hotéis, pousadas e afins:
a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso
dos apartamentos e quartos ao máximo de 03 (três) adultos
ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças;
b) comprovação do cumprimento do limite total de 80%
(oitenta por cento) de sua capacidade, concomitantemente
ao atendimento do disposto na alínea “a”, deste inciso;
c) obediência às regras previstas no inciso I, deste artigo,
pelos restaurantes em hotéis, pousadas e afins;
d) aplicação aos “flats” das mesmas regras a serem
observadas pelos hotéis, conforme previsão das alíneas “a”
a “c”, deste inciso.
III – comércio:
a) inclusão da quantidade de clientes, funcionários e demais
colaboradores presentes simultaneamente na capacidade
máxima de cada estabelecimento.
Art. 5º. Sem prejuízo do já disposto neste Decreto, estão
liberado(a)s:
I – a realização de eventos testes específicos previamente
agendados e definidos pelo setor com as autoridades da
saúde, obedecidas as condições e as regras estabelecidas
em protocolo próprio acertado com a Secretaria de Saúde
de Acaraú/CE;

II - a operação de piscinas e parques aquáticos em barracas
de praia, limitada a 30% (trinta por cento) da capacidade,
desde

que

haja

controle

de

acesso

por

parte

dos

estabelecimentos, sem prejuízo da observância às demais
medidas sanitárias estabelecidas em protocolo;
III - o funcionamento de feiras livres, obedecidos o
distanciamento mínimo, inclusive entre os box de venda, a
capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento), além
das medidas sanitárias previstas em protocolos;
IV - liberação das áreas de lazer e das piscinas de clubes,
desde que definidos os critérios para uso seguro, observada
a limitação de 20% (vinte por cento) da capacidade e
observados protocolos sanitários;
V - operação de parques de diversão, com uso obrigatório
de máscaras de proteção pelos usuários, devendo ser
obedecida a capacidade máxima de 30% (trinta por cento),
bem como as demais medidas estabelecidas em protocolos
sanitários;
VI – liberação, em buffets, de eventos sociais a partir de
data a ser divulgada pela Secretaria de Saúde do Município
de

Acaraú,

após

definição

dos

protocolos

aplicáveis,

observado seguinte:
a) limitação da capacidade em 200 (duzentas) pessoas para
ambientes abertos e 100 (cem) para fechados, observada,
em todo caso, o dimensionamento dos espaços;
b) controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de
pessoas já vacinadas com 02 (duas) doses ou com

comprovação de testagem negativa para a Covid-19 (exame
de antígeno ou RT-PCR) em exame realizado no prazo
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento.
VII - o funcionamento de museus, bibliotecas e cinemas,
observadas as regras estabelecidas em protocolo sanitário,
bem como a limitação de capacidade de 50% (cinquenta por
cento), para museus e bibliotecas, e de 30% (trinta por
cento), para cinemas;
VIII – a realização de reuniões de trabalho em ambientes
privados abertos ou fechados, desde que:
a)

seja

limitado

o

número

de

participantes

em

50

(cinquenta) pessoas para reuniões a serem realizadas em
ambientes abertos e em 30% (trinta) pessoas para reuniões
em ambientes fechados, observado, em todo caso, o
número máximo de pessoas por metragem do espaço
estabelecido em protocolo sanitário;
b) não se realize qualquer tipo de celebração ou festividade
durante a reunião;
c) seja observado o distanciamento mínimo e o uso
obrigatório de máscaras de proteção.
IX - o funcionamento de parques aquáticos associados a
empreendimentos hoteleiros, limitada a 50% (cinquenta por
cento) da capacidade de atendimento;
X - as apresentações musicais nas áreas comuns de
condomínios

realizadas

por,

no

máximo,

2

(dois)

profissionais, desde que seja essa uma iniciativa do próprio
condomínio, não haja aglomerações ou contato entre

moradores e sejam observadas todas as regras e protocolos
de segurança;
XI - o funcionamento de espaços em clubes para a prática
de esporte ou atividades físicas individuais e coletivas,
observado o distanciamento mínimo de 2m (dois metros)
entre os praticantes e a lotação máxima de 12m2 (doze
metros quadrados) por pessoa.
Art.

6º.

As

atividades

autorizadas

serão

fiscalizadas

rigorosamente pelos órgãos públicos competentes quanto ao
atendimento das medidas sanitárias estabelecidas para
funcionamento do setor, ficando a liberação de novas
atividades condicionada à avaliação favorável dos dados
epidemiológicas e assistenciais relativos à COVID-19.
Parágrafo único. Verificada tendência de crescimento dos
indicadores da pandemia após a publicação deste Decreto,
as autoridades da saúde avaliarão o cenário, admitido, a
qualquer tempo, se necessário, o restabelecimento das
medidas restritivas originariamente previstas.
Art.

7º.

As

instituições

religiosas

poderão

realizar

celebrações presenciais, até as 22h, desde que observados
o limite de 60% (sessenta por cento) da capacidade e as
regras estabelecidas em protocolos sanitários, mantida, em
todo caso, a recomendação para que as celebrações
permaneçam sendo realizadas exclusivamente da forma
virtual.

Art. 8º. Fica mantido o “Toque de Recolher” no Município de
Acaraú, proibida, das 0h às 5h, de segunda a domingo, a
circulação de pessoas em ruas e espaços públicos, salvo em
função de serviços de entrega e deslocamentos para as
atividades

permitidas

por

este

Decreto,

ficando

o

responsável sujeito ao regime sancionatório previsto nas
normas pátrias vigentes, em caso de descumprimento, nos
termos do Decreto Estadual nº. 34.173, de 24 de julho de
2021.
Parágrafo único. No intervalo previsto no “caput”, deste
artigo, fica vedado o funcionamento de quaisquer atividades
econômicas e comportamentais, salvo as previstas no art.
3º deste Decreto.
Art. 9º. Fica permitido o uso de espaços públicos e privados
abertos, inclusive “arenhinhas”, para a prática de atividade
física e esportiva individual ou coletiva, desde que evitadas
aglomerações e observado o disposto neste Decreto.
Art. 10. Ficam autorizadas as aulas teóricas, com atividades
presenciais, no Ensino Superior no Município de Acaraú,
observadas as mesmas condições estabelecidas para o
Ensino Fundamental e Médio, e preservando sempre a opção
dos alunos pelo modelo remoto de ensino, inclusive de
avaliações.

§1º. Continuam liberadas as atividades presenciais de
ensino já autorizadas nos decretos anteriores, observada,
neste último caso, a limitação de 50% (cinquenta por cento)
da capacidade de alunos por sala de aula.
§2º. O retorno à atividade presencial de ensino se dará
sempre a critério dos pais e responsáveis, devendo os
estabelecimentos oferecerem aos alunos a opção pelo
ensino

presencial

ou

remoto,

garantida

sempre,

para

aqueles que optarem pelo ensino remoto, a permanência
integral nessa modalidade.
§3º. As atividades a que se refere este artigo deverão ser
desenvolvidas preferencialmente em ambientes abertos,
favoráveis à reciclagem do ar, além do que deverão
respeitar o distanciamento, os limites de ocupação e as
demais medidas sanitárias previstas em protocolo geral e
setorial.
§4º. A rede pública municipal manterá as atividades
escolares por meio do ensino remoto.
Art. 11. Os serviços e atividades autorizados a funcionar no
Município de Acaraú, no período de enfrentamento da
COVID-19,

deverão

observar

todas

as

providências

necessárias para evitar aglomerações nos estabelecimentos,
preservar o distanciamento mínimo entre as pessoas e
garantir a segurança de clientes e funcionários, sem
prejuízo da observância obrigatória das seguintes medidas:

I - disponibilização álcool 70% a clientes e funcionários,
preferencialmente em gel;
II - uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras
de proteção, individuais ou caseiras, bem como de outros
equipamentos

de

proteção

individual

que

sejam

indispensáveis ao seguro desempenho laboral;
III - dever de impedir o acesso ao estabelecimento de
pessoas que não estejam usando máscaras, bem como a
impedir a permanência simultânea de clientes no seu
interior que inviabilize o distanciamento social mínimo de 2
(dois) metros;
IV - autorização para ingresso nos estabelecimentos de
somente uma pessoa por família, vedada a permanência no
local por tempo superior ao estritamente necessário para a
aquisição dos produtos /ou prestação do serviço;
V - atendimento prioritário das pessoas do grupo de risco da
COVID-19.
§1°. No cumprimento ao disposto no inciso III, do “caput”,
deste artigo, os estabelecimentos deverão afixar cartazes,
nas

respectivas

entradas,

informando

sobre

a

obrigatoriedade de uso de máscaras e do dever de
distanciamento

mínimo

de

2

(dois)

metros

entre

as

pessoas.
§2º. As restrições previstas no inciso III, segunda parte, do
“caput”, deste artigo, não se aplicam a serviços públicos
essenciais relativos à saúde e à segurança.

Art. 12. É obrigatório, nos termos da Lei nº 17.234, de 10
de julho de 2020, o uso de máscaras de proteção facial,
industriais ou caseiras, quando necessitarem as pessoas
saírem de suas residências, principalmente quando dentro
de qualquer forma de transporte público, individual ou
coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao
público.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
aqueles que não observarem o disposto neste artigo serão
impedidos de ingressar em transporte público, individual ou
coletivo,

bem

como

de

adentrar

em

quaisquer

estabelecimentos que estejam em funcionamento.
Art. 13. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos
termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas
medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento
seguro da respectiva atividade.
§1º. Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”,
deste artigo, será o estabelecimento autuado pelo agente de
fiscalização e advertido da irregularidade cometida, a fim de
que não mais se repita.
§2º. Se, após a autuação prevista no §1º, deste artigo, o
estabelecimento tornar a infringir as regras sanitárias, será
novamente autuado, ficando, de imediato, suspensas as
suas atividades por 7 (sete) dias.

§3º. Em caso de reincidência, será ampliado para 30
(trinta) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem
prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.
§4º. Suspensas nos termos dos §§2 e 3º, deste artigo, o
retorno das atividades condiciona-se à avaliação favorável
de inspeção quanto ao atendimento das medidas sanitárias,
devendo o responsável pelo estabelecimento comprometerse, por termo subscrito, a não mais incorrer na infração
cometida, sob pena de novas suspensões de atividades pelo
dobro do prazo anteriormente estabelecido.
§5º. O descumprimento às normas sanitárias de proteção
contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa, multa no
valor de até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pelos
órgãos de fiscalização de estaduais e municipais, nos termos
do Decreto Estadual nº. 33.955, de 26 de fevereiro de 2021,
a qual poderá ser dosada por dia de descumprimento.
§6º. Ao interessado é permitida a apresentação de defesa
contra o auto de infração diretamente no órgão ao qual
pertence o agente de fiscalização.
§7º. O disposto nesta Seção não afasta a responsabilização
civil e criminal, esta nos termos do art. 268, do Código
Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato
de infringir determinação do Poder Público destinada a
impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.
Art. 14. Na fiscalização e aplicação das medidas de controle
estabelecidas

neste

Decreto,

as

autoridades

públicas

competentes deverão, prioritariamente, primar por condutas
que busquem a sensibilização e a conscientização da
comunidade
isolamento

quanto
e

à

importância

distanciamento

das

social,

medidas

bem

de

como

de

componentes

da

permanência domiciliar.
Art.

15.

No

tocante

aos

órgãos

Administração Pública municipal, ficam interrompidas as
atividades dos serviços considerados não essenciais do
Poder Executivo Municipal, até o dia 08 de agosto de 2021,
não havendo atendimento ao público, período em que os
servidores públicos ficarão em regime de teletrabalho ou
sobreaviso.
§1º. Para servidores cujas atribuições, por sua natureza e
meios de produção, não permitam a realização do trabalho
remoto, sem prejuízo ao serviço público, será instituído
regime de sobreaviso, a critério e nas condições definidas
pelo titular dos órgãos e entidades do Poder Executivo,
devendo se reportar a chefia imediata quando demandado.
§2º.

Excepcionalmente,

poderão

exercer

atividades

presenciais os servidores cuja atividade seja considerada
imprescindível, conforme definição do titular do órgão ou da
entidade.
§3º. O servidor público em sobreaviso ou no exercício de
teletrabalho poderá ser convocado para retorno ao trabalho
presencial a qualquer momento e a critério do Poder
Executivo.

§4º. O disposto no caput e o exercício do teletrabalho não
se aplicam aos servidores que prestam serviços nas áreas
de assistência social e saúde, além da Secretária de
Administração e Finanças, seus departamentos vinculados e
a Guarda Municipal.
§5º. As Secretarias Municipais e os demais órgãos do
Governo poderão editar normas internas de funcionamento.
Art. 16. Nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição
Federal, fica assegurado ao cidadão o direito de petição em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
assim como a obtenção de certidões, para defesa de direitos
e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Tais
requerimentos deverão ser protocolados no sítio eletrônico
oficial do Munícipio de Acaraú/CE: www.acarau.ce.gov.br,
bem

como

no

endereço

eletrônico:

gabinete@acarau.ce.gov.br.
Art. 17. Sem prejuízo de outras medidas já previstas em
legislação própria, o descumprimento das regras neste
Decreto

sujeitará

administrativa
sancionatório

e

o

responsável

criminal

previsto

nas

cabíveis,
normas

às

sanções

além

do

pátrias

civil,
regime

vigentes,

especialmente no Decreto Estadual nº. 33.955, de 26 de
fevereiro de 2021.

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,

revogadas

as

disposições

conflitantes

nos

decretos anteriores, com prazo de vigência limitado ao
disposto nos artigos 1º, §§ 2º e 3º, e 8º da Lei Federal nº.
13.979.
Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do
Ceará, em 26 de julho de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

