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DECRETO N° 059/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.

PRORROGA,
NO
MUNICÍPIO
DE
PARAMOTI, AS MEDIDAS NECESSÁRIAS
AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA
COVID-19,
ESTABELECE
MEDIDAS
PREVENTIVAS
DIRECIONADAS
AO
CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DA COVID19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE, a Sra ANTÔNIA
TELVANIA FERREIRA BRAZ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as
conferidas pelo art. 43, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Paramoti e,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 34.173, de 24 de julho de 2021, que
dispõe o acerca da liberação gradual das atividade econômicas;

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o Município de
Paramoti vem pautando sua postura no enfrentamento da pandemia, sempre primando
pela adoção de medidas baseadas nas recomendações, relatórios e dados técnicos das
equipes de saúde;
CONSIDERANDO o resultado de reunião do comitê estratégico encarregado da
definição das medidas de isolamento social no Estado do Ceará, o qual vem a ser
constituído por técnicos especialistas, autoridades do governo e, na condição de
observadores, por chefes e representantes dos Poderes constituídos;

CONSIDERANDO o aumento observado, nas últimas semanas, dos dados
epidemiológicos e assistenciais relativos a síndromes respiratórias no Estado do Ceará,
dentre elas a Covid-19, com a ação de uma nova variante de rápida propagação, cenário
que inspire cuidados e prudência por parte de todos, tomando necessárias providências
pelo Poder Público para conter o avanço das doenças, no sentido de proteger a saúde da
população;
CONSIDERANDO que, durante o isolamento social, a Secretaria da Saúde do
Estado se manterá em alerta e atenta no acompanhamento dos dados da Covid-19 em
todo o Ceará, buscando sempre orientar e conferir a segurança técnica necessária às
decisões a serem adotadas no enfrentamento à pandemia;
CONSIDERANDO que direito coletivo à saúde pública é dever do Estado, e
cabe aos Entes federativos a adoção de medidas de controle, visando retardar possível
colapso no Sistema de Saúde Pública; e a responsabilidade da Prefeitura Municipal de
resguardar a saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos
disponibilizados pelo Município;
CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir
com qualquer forma de propagação de infecção e transmissão local da doença;
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Seção I
Das medidas gerais de isolamento social
Art. Io - A adesão no Município de Paramoti ao disposto no Decreto Estadual n°
34.509, de 05 de janeiro de 2022, que mantém as medidas de isolamento social contra a
Covid-19 no Estado do Ceará.

§ Io 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.
§ 2o A partir de 20 de dezembro de 2021, passa a ser exigido o passaporte
sanitário, nos termos do art. 10, do Decreto n° 34.418, de 27 de novembro de 2021,
como condição de ingresso de usuários, servidores e colaboradores em órgãos e
entidades do setor público municipal, ressalvados os casos de acesso a serviços de
ensino, saúde e assistência social.

Art. 2o - Fica prorrogado, de 06 de janeiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022,
no Município de Paramoti, todas as medidas adotadas no Decreto Municipal n° 010, de
10 de março de 2021, e suas alterações posteriores, observado o seguinte:

I - Continuam suspensas a realização de eventos ou atividades com risco de
disseminação da COVID - 19;
II - Manutenção do dever especial de proteção em relação a pessoas do grupo de
risco da COVID-19;
III - Recomendação para a permanência das pessoas em suas residências como
forma de evitar a disseminação da COVID-19;
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 - Adoção pelas atividades e serviços presenciais nas unidades administrativa no
âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Paramoti,
observados os protocolos sanitários, uso de máscara, álcool gel e distanciamento social.

VI - Autorização para a realização por meio virtual, inclusive para registro de
votos, das assembléias ordinárias e extraordinárias de condomínios residenciais ou não
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VII - Fica vedado a operação de parques de diversão e barracas de comércio
ambulante que não possua licença do Município;

VIII - Ficam proibidas, em todo o Município de Paramoti, pelo período de 30
(trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, a realização de eventos festivos de
pré-camaval e carnaval em locais e logradouros públicos, que não observem o limite de
capacidade de público previsto no Decreto Estadual n° 34.509, de 05 de janeiro de 2022.
IIX - No período de 30 (trinta) dias, eventos festivos, sociais e corporativos,
públicos ou privados, tais como festa de casamentos, aniversários, formaturas e reuniões
corporativas, terão reduzida a capacidade de ocupação para 500(quinhentas) pessoas,
caso realizados em ambientes abertos, e para 250(duzentas e cinquenta) pessoas, se
realizado em ambientes fechados.
§ Io Permanecem em vigor o dever geral de proteção individual, que consistente
no uso obrigatório de máscara de proteção por todos aqueles que, independentemente do
local de destino ou naturalidade, ingressarem no território municipal, bem como por
aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente quando do uso de
transporte público, individual ou coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao
público, nos termos da Lei Estadual n° 17.261, de 13 de agosto de 2020, ficando
excepcionado(a)s dessa vedação:

I - As pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com
deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o
uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica;
II - As crianças com menos de 3 (três) anos de idade;
III - Aqueles que, utilizando máscara de proteção, estiver sentado à mesa de
estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente durante
a consumação.
§ 2o Durante o isolamento social, permanecerão autorizadas as atividades de
operação do serviço de transporte coletivo regular e complementar, desde que
cumpridas todas as medidas sanitárias específicas para o setor.
§ 3o Poderão ser realizados concursos e seleção públicas destinadas ao
preenchimento de cargos ou funções no serviço público, cabendo aos responsáveis pela
organização a obediência a todas as medidas e cautelas sanitárias estabelecidas contra a
disseminação da Covid-19, buscando garantir a saúde de candidatos e demais pessoas
envolvidas no procedimento.
§ 4o As autoescolas poderão ministrar aulas práticas de direção veicular no
horário a partir das 6h, de segunda a domingo, desde que mediante prévio agendamento
e atendimento dos protocolos sanitários, observado, quanto ao funcionamento dos
estabelecimentos para atendimento, o horário das 8h às 22h.
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Art. 3o - Permanecem liberadas, nos mesmos termos e condições, as atividades
presenciais de ensino já anteriormente autorizadas, sem limite de capacidade de alunos
por sala, observado o distanciamento mínimo previsto em protocolo sanitário.

§ 1° O cumprimento do distanciamento mínimo em sala de aula poderá ser
dispensado para aqueles estabelecimentos que exijam o passaporte sanitário, nos termos
deste Decreto, como condição de acesso ao local por professores, colaboradores e
alunos com idade igual ou superior a 12 (doze) anos.
§ 2o. De todo modo, será assegurado a permanência no regime virtual aos alunos
que, por razões médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado ou relatório,
não possam retomar ao regime presencial.
§ 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.

Seção II
Das medidas preventivas à disseminação da COVID-19
Art. 4o - A liberação de atividades econômicas e comportamentais no município
ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados os critérios de avaliação
das autoridades de saúde.
§ Io O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta
conformidade com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes protocolos
gerais e setoriais, devidamente homologados e divulgados no “site” oficial da Secretária
da Saúde do Estado.

§ 2o As atividades e serviços que estavam liberadas durante o isolamento social
rígido assim permanecerão na vigência e nos termos deste Decreto.
§ 3o 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.

Subseção III

Das regras aplicáveis atividades dos setores do comércio e serviços
Art. 5o - Em relação as atividades liberadas para retomar as suas atividades, no
âmbito do Município de Paramoti, estas deverão seguir as medidas de liberação e
protocolo sanitário elencadas no Decreto Estadual n° 33.904, de 21 de janeiro de 2021, e
as disposições a seguir.
§ Io O funcionamento das atividades econômicas, durante o isolamento social,
observará o seguinte:
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I - o comércio de rua e serviços funcionarão das 8h às 22h, observada a
limitação de 80% (oitenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo de
clientes, e das medidas sanitárias previstas em protocolos, bem como o disposto no Art.
13, §9°;
II - 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;
III - liberação de eventos sociais, mediante obediência às medidas previstas em
protocolo divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, observado:

a) limitação de capacidade em até 250 (duzentos e cinquenta) pessoas em
ambiente fechado e 500 (quinhentas) em ambiente aberto, além das medidas sanitárias
previstas em protocolos específicos;
b) limitação de horário de duração: 7h, não ultrapassando o limite de horário
fixado para a atividade.

c) 12 (doze) pessoas por mesa;
d) uso de máscara (cirúrgica, N95 ou PFF2) dos participantes, trabalhadores e
artistas;

e) apresentação do passaporte sanitário, conforme previsto no Art. 13, deste
Decreto;

f) observância obrigatória do PROTOCOLO - EVENTOS EM BUFFET
elaborado pela SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA E REGULAÇÃO EM
SAÚDE - (SEVIR), publicado em 28/07/2021;
III - A - A partir do dia 06 de janeiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022, os
limites de capacidade previsto no inciso anterior passam a ser os seguintes: até 250
(duzentas e cinquenta) pessoas em ambiente fechado e 500 (quinhentas) em ambiente
aberto, e limitação de 14 (quatorze) pessoas por mesa;
IV - Os locais onde realizados os eventos poderão contar com pista de dança e
consumo em pé, dispensado o distanciamento social, desde que seja em espaço
reservado, acessível apenas por maiores de 12 (doze) anos, com passaporte sanitário, e
que estejam utilizando máscara. Nos eventos com público participante formado
exclusivamente por maiores de 12 (doze) anos, com passaporte da vacina, estão
autorizados, em qualquer espaço, a dança e o consumo em pé, dispensadas as normas de
distanciamento social e observado o uso obrigatório de máscara.
V - a realização de eventos corporativos em ambientes abertos ou fechados,
desde que:

a) respeito ao quantitativo máximo de pessoas de acordo com a capacidade do
ambiente, não podendo ultrapassar os limites previstos no inciso anterior, bem como
observância do distanciamento mínimo entre pessoas e entre mesas;

b) não se realize qualquer tipo de celebração ou festividade durante o evento;
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c) uso obrigatório de máscaras de proteção.
VI - a realização de exposições e feiras de negócios, seguidos os mesmos
protocolos dos eventos sociais e observada a capacidade de público prevista no inciso
III, deste artigo;

VII - a realização de assembléia geral de condomínios de forma presencial,
observadas as regras de protocolo previstas no inciso III;
VIII - a utilização de salões de festas em condomínios, desde que:
a) sejam cumpridos os mesmos protocolos estabelecidos para eventos sociais,
inclusive o disposto no inciso III, deste artigo;

b) a liberação seja aprovada pelo condomínio;
c) o condomínio fique responsável pelo controle do evento, notadamente quanto
ao cumprimento das regras sanitárias.
IX - o funcionamento de circos, bibliotecas etc., observadas as regras
estabelecidas em protocolo sanitário, bem como a limitação de capacidade de 80%
(oitenta por cento);

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 sanitária;
§ 2o No período de que trata este artigo, não se sujeitam a restrição de horário de
funcionamento:

a) serviços públicos essenciais;

b) supermercados, mercearias;
c) farmácias;
d) indústria;

e) postos de combustíveis;
f) hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e
veterinários de emergência;

g) laboratórios de análises clínicas;
h) segurança privada;

i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
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§ 3° O atendimento nas atividades acima deverão observar os protocolos
sanitários inerentes ao setor, quais sejam:

a) Empregados e clientes façam uso de proteção facial (máscara de tecido,
preferencialmente, ou descartável);
b) Utilização de álcool gel a 70%;
c) Distanciamento social de l,5m;
d) Limitar a quantidade de entrada de clientes no estabelecimento.

§ 4o As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, com
capacidade adequada que possibilite a observância do distanciamento social e das
demais regras estabelecidas em protocolos sanitários.
§ 5o O funcionamento dos escritórios de advocacia observará o disposto neste

artigo.
§ 6o Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os
estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por serviço de entrega, inclusive
por aplicativo.

Art. 6o - Poderão as academias funcionar exclusivamente para a prática de
atividades individuais, até as 22h30min, desde que:

I - o funcionamento se dê por horário marcado;
II - respeitado o limite de e 60% (sessenta por cento) da capacidade de
atendimento presencial simultâneo de clientes, observado o disposto no Art. 13, § 9o;
III - observados todos os protocolos de biossegurança.
Art. 7o - Os restaurantes, pizzarias, churrascarias poderão funcionar sem
restrição no horário de funcionamento, observando a limitação de 80% (oitenta por
cento) de sua capacidade de atendimento simultâneo, bem como as medidas de controle
à disseminação da COVID-19, observado o disposto no Art. 13, § 9o, sem prejuízo de
outras definidas em protocolos sanitários:

a) limitação de 12 (doze) 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;
b) limitação, para o setor de pousadas, do uso dos apartamentos e quartos ao
máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças.
Art. 8o - Fica determinado que as Agências Bancárias e Lotéricas, situados no
Município de Paramoti, deverão observar as seguintes medidas obrigatórias de urgência,
a saber:

I - realizar diariamente a higienização e desinfecção das agências bancárias e
lotéricas intemamente e extemamente;
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II - fazer a distribuição de senhas, ainda nas filas externas, de acordo com a
capacidade de atendimento diário do local;
III - disponibilizar 01 (um) ou mais funcionários para organizar as filas fora e
dentro das agências e lotéricas, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m;

IV - disponibilizar 01 (um) ou mais funcionários para higienizar as mãos dos
clientes nas filas e na entrada e saida do local;
V - disponibilizar álcool em gel nos caixas, e nos balcões de atendimento, para o
uso dos clientes e funcionários;
VI - limitar a utilização de uma pessoa por caixa eletrônico durante o expediente
bancário;

VII - limitar o acesso de pessoas e clientes no interior das agências e lotéricas
considerando o tamanho e capacidade de atendimento dos respectivos locais;
VIII - uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários da agência e
recomendação de uso aos clientes que adentrarão no local.
Subseção IV

Das regras aplicáveis ao lazer e prática esportiva
Art. 9o - Estão autorizados os jogos e treinos de campeonatos locais de Futebol,
com a presença restrita de público, desde que:
a) observem o limite de 80% (oitenta por cento) da capacidade total do
equipamento, se o ambiente for aberto, ou o de 50% (cinquenta por cento), se fechado;

b) seja o acesso restrito a quem apresente o passaporte sanitário, salvo para
menores de 12 (doze) anos, que terão o comparecimento autorizado;
c) atendam as regras sanitárias estabelecidas em protocolo específico pela equipe
da saúde;
Art. 10 - Estão 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; parques de diversão, observados a limitação 80% (oitenta por cento) da
capacidade e demais protocolos sanitários. Em ambos os casos, observados o disposto
no Art. 13, § 9o.

Art. 11 - A realização de eventos envolvendo as demais atividades esportivas
profissionais, observadas as condições previstas no artigo anterior, salvo quanto à
capacidade, que fica limitada em 50% (cinquenta por cento) da capacidade total do
equipamento, aberto ou fechado; e a realização de eventos culturais em equipamentos
públicos e privados, observadas as mesmas regras estabelecidas para eventos sociais
prevista no Art. 5o, § Io, III desde Decreto.
Art. 12-0 funcionamento de espaços em clubes para a prática de esporte ou
atividades físicas individuais e coletivas, observado o distanciamento mínimo de 2m
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entre os praticantes e a lotação máxima de 12m2 por pessoa, observado o disposto no
Art. 13, §9°

Do passaporte sanitário
Art. 13. O ingresso de pessoas em eventos de qualquer natureza e porte,
restaurantes, bares e barracas de praia passa condicionar-se à apresentação de passaporte
sanitário, nos termos deste artigo.
§ Io Constitui passaporte sanitário o comprovante, digital ou em meio físico, que
ateste que seu portador completou o esquema vacinai contra a Covid-19, para a sua
faixa etária.
§ 2o Para fins deste artigo, constituirá o passaporte sanitário tanto o comprovante
físico de vacinação quanto o comprovante de vacinação digital emitido no sítio da
Secretaria da Saúde do Estado, pelo aplicativo Ceará App, do Governo do Estado, pelo
Conecte Sus, do Ministério da Saúde, ou por outra plataforma digital para esse fim.
§ 3o Os estabelecimentos cujo acesso condiciona-se à apresentação de passaporte
sanitário estão dispensados de observar o distanciamento social e as restrições de
horário de funcionamento.
§ 4o A exigibilidade do passaporte sanitário não dispensa o cumprimento pelos
estabelecimentos das outras medidas exigidas em protocolo sanitário, notadamente o
uso obrigatório de máscaras.

§ 5o O disposto neste artigo abrange os restaurantes em hotéis e shoppings, neste
último caso apenas quanto àqueles situados em ambientes fechados, ficando excluídos
da restrição os estabelecimentos cujos serviços sejam prestados em praça de
alimentação sem espaço físico privativo.
§ 6o Os estabelecimentos obrigados a cobrar o passaporte sanitário deverão
estender a exigência a seus trabalhadores e colaboradores.
§ 7o O passaporte sanitário não será exigido como condição de acesso nos
estabelecimentos por menores de 12 (doze) anos ou por aqueles que, por razões médicas
reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar.
§ 8o Os estabelecimentos, na checagem do passaporte sanitário, deverão
confirmar a identidade do seu portador, exigindo-lhe, para tanto, a apresentação de
documento de identificação com foto.
§ 9o Ressalvados os eventos, inclusive esportivos, academias, teatros, cinemas,
circos e demais estabelecimentos que, nos termos deste Decreto, tenham restrição na
capacidade de atendimento poderão ampliá-la até a sua totalidade, desde que exijam o
passaporte sanitário para ingresso no local pelo público, seus trabalhadores e
colaboradores.
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§ 10. Os estabelecimentos que optarem pela totalidade da capacidade, mediante
exigência do passaporte sanitário, nos termos do § 9o, deste artigo, deverão comunicar a
opção aos órgãos de fiscalização da saúde.
Disposições finais

Art. 14 - A Secretaria da Saúde fiscalizará o atendimento às medidas estabelecidas
nesta Seção, sem prejuízo da atuação concorrente dos demais órgãos estaduais e
municipais competentes para a matéria.
Art. 15 - 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 quanto à
importância das medidas de isolamento e distanciamento social, bem como de
permanência domiciliar.
Art. 16 - As regras determinadas neste Decreto somam-se às previamente
estabelecidas acerca dos cuidados sanitários editados em Decretos anteriores, bem como
as disposições Estaduais e federais, não havendo qualquer flexibilização de medidas neste
sentido.

Art. 17-0 descumprimento de qualquer dos dispositivos previstos neste Decreto
poderá caracterizar crimes previstos nos artigos 267 e 268 do Código Penal Brasileiro,
sem prejuízo das responsabilidades cíveis e administrativas correspondentes.
Art. 18 - Remeta-se cópia deste Decreto para os Poderes Judiciário e Legislativo
desta Comarca, para o Ministério Público, para a Polícia Civil e Polícia Militar, para o
devido conhecimento e tomada das eventuais medidas pertinentes.

Parágrafo Único: No tocante à Polícia Militar, que seja requisitado o apoio
necessário para o fiel cumprimento deste Decreto.
Art. 19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI, ESTADO DO
CEARÁ, de 06 de Janeiro de 2022.

ANTONIA TEL
IA FERREIRA BRAZ
PREFEITA MUNICIPAL
Antonia Telvânia Ferreira Braz
Prefeita Municipal de Paramoti/CE
CNPJ: 07.711^63/0001-42

Rua Santa Ana, 64, Centro - Paramoti/Ceará
CEP: 62736-000 - Fone: (85) 9 9415-8615 - CNPJ: 07.711.963/0001-42
Site: www.paramoti.ce.gov.br/

í

