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DECRETO MUNICIPAL N° 59/2021, de 27 de julho de 2021.
ESTABELE NOVAS MEDIDAS AO PLANO
ECONÔMICO
DE
REABERTURA
GRADUAL DO COMÉRCIO E PRORROGA
AS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA O
ENFRENTAMENTO DO AVANÇO DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO
MUNICÍPIO DE QUITERIANOPOLIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL QUITERIANOPOLIS – CE, FRANCISCA
PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o resultado de reunião do comitê estratégico encarregado
da definição das medidas de isolamento social no Município de QuiterianópolisCeará, o qual vem a ser constituído por autoridades do Governo Municipal,
polícia civil e militar, Ministério Público, ACISQ - Associação Comercial e
Empresarial de Quiterianópolis, representantes religiosos e representantes do
Poder Legislativo Municipal.
CONSIDERANDO que, diante dos números apurados, há condições de se
continuar o processo de liberação gradual de atividades econômicas e
comportamentais no Município de Quiterianópolis/Ceará;
CONSIDERANDO que, durante o isolamento social, a Secretaria de Saúde do
Município se manterá em alerta e atenta no acompanhamento dos dados da
Covid-19, buscando sempre orientar e conferir a segurança técnica necessária
às decisões a serem adotadas no enfrentamento à pandemia
CONSIDERANDO ser inquestionável a preocupação governamental quanto
aos efeitos negativos da pandemia em relação à economia, grande afetada pelo
avanço do coronavírus, em especial no tocante à manutenção dos empregos e
salários da população mais vulnerável;
CONSIDERANDO que o STF, no julgamento da ADI 6341, entendeu que a
competência administrativa para tratar de Saúde, é COMUM e
SUPLEMENTAR entre os Entes Federados;
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DECRETA:
CAPÍTULO I – DO ISOLAMENTO SOCIAL
Art. 1º Do dia 26 de julho ao dia 08 de agosto de 2021, permanecerá em vigor,
na Cidade de Quiterianópolis/CE, a política de isolamento social, com a
continuação da liberação de atividades econômicas, como forma de
enfrentamento da COVID-19, observadas as disposições deste Decreto.
CAPÍTULO II - DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E
COMPORTAMENTAIS
Art. 2º A liberação de atividades econômicas e comportamentais no Município
de Quiterianópolis/CE, ocorrerá sempre de forma técnica e responsável,
observados os critérios de avaliação das autoridades da saúde.
§ 1º As atividades e serviços que estavam liberadas nos termos dos Decretos
Municipais anteriores, assim permanecerão na vigência e nos termos deste
Decreto.
§ 2º 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.
§ 3° 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. 3°. Inicia-se a liberação das atividades econômicas dos seguintes setores:
I – Eventos festivos, poderão serem realizados de segunda-feira a domingo,
desde que obedeçam às seguintes normas sanitárias e de segurança:
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a) Eventos com capacidade máxima de 200 (duzentas) pessoas;
b) Duração máxima de 4 (quatro) horas para os eventos;
c) Das 23h às 07h fica proibido a realização de qualquer tipo de evento;
d) Os organizadores de eventos deverão assinarem Termo de Responsabilidade
e Compromisso para realização do evento;
e) Todo tipo de evento festivo deverá ser comunicado à Secretaria Municipal de
Saúde, Vigilância Sanitária, Gabinete da Prefeita e Polícia Militar com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias;
f) Não será permitida a realização de eventos em vias públicas ou em locais
abertos sem nenhum tipo de limitação;
g) Disponibilização de álcool em gel nas entradas e obediência das demais
regras sanitárias.
§1º Os Eventos que forem realizados sem a devida comunicação e autorização
das autoridades competentes, serão suspensos/interrompidos e o responsável
conduzido até a autoridade policial.
§2° Os organizadores dos eventos mencionados no inciso I, deste artigo, deverão
terem controle rigoroso para acesso ao ambiente, sendo de total
responsabilidade destes o descumprimento de qualquer norma prevista neste
Decreto.
§3º Em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas deste Decreto,
o estabelecimento comercial será imediatamente notificado acerca da cassação
de seu alvará de funcionamento, sem prejuízo das demais medidas cíveis,
administrativas e criminais que lhe poderão ser impostas.
Art. 4º. Continuam proibidos no âmbito do Município de Quiterianópolis, os
velórios e as cerimônias fúnebres dos falecidos decorrentes de casos
confirmados ou suspeitos por coronavírus (Sars-covid 2), devendo o
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sepultamento ser realizado assim que o corpo for liberado pelas autoridades
competentes e em féretro lacrado.
Art. 5º. Os velórios e as cerimônias fúnebres dos falecidos por outras causas
deverão ter a duração máxima de 24 (vinte e quatro) horas, com as seguintes
observações:
I - Fica limitada a presença de até 10 (dez) pessoas concomitantemente no
interior da sala de velório, mantido e respeitado o distanciamento social;
II - É proibida a presença de crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças
imunossupressoras, exceto parentes em linha reta ou colateral do falecido;
III - A sala de velório deverá estar ventilada de forma natural ou mecânica,
sendo proibida a utilização de aparelhos de ar condicionado para esse fim;
IV - Deverão ser disponibilizados água, sabão, papel toalha e álcool em gel a
70% para higienização das mãos durante todo o velório;
V - Os sepultamentos deverão ser realizados exclusivamente pelos coveiros,
com distanciamento de pelo menos 02 (dois) metros das demais pessoas que
comparecerem ao ato.
CAPÍTULO III - DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SANITÁRIA
Art. 6° Ratifica-se a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em todo o
território deste Município.
Art. 7°. Fica proibida a circulação de pessoas de qualquer idade, ainda que na
condução de veículos automotores, nas zonas urbana e rural do Município de
Quiterianópolis/CE, no horário entre às 00h e 05h.
Parágrafo Único: Excluem-se da proibição contida no caput deste artigo os
trabalhadores dos serviços de saúde e segurança pública, ou pessoas que
estejam necessitando de atendimento hospitalar emergencial.
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Art. 8° Os órgãos e entidades municipais continuarão funcionando de forma
adaptada às circunstâncias atuais, preservando a eficiência e a continuidade
dos serviços públicos essenciais. Cada órgão e/ou secretaria municipal
disciplinará o regime de trabalho adotado.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9° A fiscalização e cumprimento das medidas e sanções impostas no
Presente Decreto ficarão à cargo da Secretaria de Saúde, Secretaria de
Planejamento, Procuradoria Jurídica, Secretaria de Governo e Gabinete da
Prefeita, através da vigilância sanitária, agentes de trânsito, departamento de
administração tributária, bem como à Polícia Militar do Estado do Ceará.
Art. 10°. Remeta-se cópia deste Decreto 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. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, em 27 de
julho de 2021.
FRANCISCA PRISCILLA DUARTE
DE FIGUEIREDO:99710331353
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