ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
DECRETO Nº 054/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021
MANTÉM MEDIDAS DE ISOLAMENTO
SOCIAL COMO MEDIDA DE COMBATE À
COVID-19

E

FUNCIONAMENTO

AUTORIZA
DAS

O

ATIVIDADES

QUE INDICA, PERÍODO DE 15

À

JUNHO

OUTRAS

DE

2021,

E

DA

21 DE

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, ESTADO DO
CEARÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o que preconiza a
Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que, segundo análise epidemiológica, à COVID-19
avança de forma exponencial em todo o Estado do Ceará; da rede de saúde municipal e
estadual;
CONSIDERANDO todo o contexto social e econômico delicado
provocado pelas medidas necessárias ao enfrentamento da COVID-19;
CONSIDERANDO que, diante desse cenário social e econômico, há
possibilidade da liberação de algumas atividades econômicas no Município de Pacoti;
CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual referente a COVID-19,
bem como as recomendações do Ministério Público do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que, durante essa abertura de atividades e
isolamento social, a Secretaria Municipal da Saúde se manterá em alerta e atenta no
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acompanhamento dos dados da COVID-19, buscando sempre respaldar e conferir a
segurança técnica às decisões de enfrentamento à pandemia.
DECRETA:
Art. 1º - No PERÍODO DE 15 À 21 DE JUNHO DE 2021, ficam mantidas as medidas de
Isolamento Social e Autoriza o Funcionamento das Atividades que indica.
Art. 2º – Ficam AUTORIZADOS A FUNCIONAR atendidos os Protocolos Sanitários:
A) DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO de 6:30 às 22h:
a) farmácias e drogarias;
b) postos de combustíveis;
c) serviços odontológicos;
d) serviços de cuidados a pessoas;
e) laboratórios de análises clínicas;
f) clínicas veterinárias e lojas de produtos para animais,
g) segurança privada;
h) funerárias;
i) oficinas e borracharias, exclusivamente para serviços de manutenção e conserto em
veículos;
j) estabelecimentos bancários e lotéricas;
l) escritórios;
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m) correios;
n) distribuidoras e revendedoras de água e gás;
o) lava-jatos;
p) posto de atendimento da ENEL e CAGECE;
q) Cartórios de Registro Civil, Tabelionatos de Notas, Registros de Títulos e Documentos
de Pessoas Jurídicas, mediante agendamento;
r) Mercado Público, com controle de entrada e saída de pessoas, devendo permanecer o
máximo de 10 (dez) pessoas por vez dentro do espaço;
s) Supermercados e congêneres.
§ 1º - Supermercados e Congêneres; Bancos, Lotéricas, Similares e Correios deverão
disponibilizar no mínimo 01 (um) funcionário para controlar as filas, permitindo no
máximo 05 pessoas por vez dentro do estabelecimento.
§ 2º - Farmácias, Drogarias deverão disponibilizar no mínimo 01 (um) funcionário
para controlar as filas, permitindo no máximo 02 (duas) pessoas por vez dentro do
estabelecimento.
§ 3º - Em qualquer horário e período de restrição ao funcionamento, poderão os
estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por serviço de entrega:
Dellivery.
B) DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO de 08h às 22h:
a) O comércio de rua exclusivo para alimentação, restaurantes, lanchonetes, pizzarias,
padarias e demais estabelecimentos para alimentação fora do lar, com limitação de 50%
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(cinquenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo, limitada a 06 (seis) pessoas
por mesa.
§ 1º - Os estabelecimentos que optarem por se utilizar do serviço Drive-Thru, deverão
observar o horário de 22h como limite para o seu funcionamento.
§ 2º - Em qualquer horário e período de restrição ao funcionamento, poderão os
estabelecimentos funcionar, desde que exclusivamente por serviço de entrega:
Dellivery.
C) DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO de 10h às 18h:
a) bares e similares, com limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de
atendimento simultâneo, limitada a 06 (seis) pessoas por mesa.
D) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA de 06h às 21h e SÁBADO e
DOMINGO de 10h às 17h:
a) práticas de atividades físicas individuais;
b) academias e similares, limitado a 40% (quarenta por cento) de sua capacidade total e
mediante agendamento;
c) salões e barbearias.
E) DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO de 08h às 19h:
a) depósitos de construção;
b) casas de peças;
c) lojas de departamento;
d) lojas ou estabelecimentos do comércio ou que prestem serviços de natureza privada;
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e) frigoríficos.
Parágrafo único – Os estabelecimentos deverão disponibilizar no mínimo 01 (um)
funcionário para controlar as filas, permitindo no máximo 05 pessoas por vez dentro
do estabelecimento.
Art. 3º – Ficam ainda AUTORIZADOS A FUNCIONAR DE SEGUNDA-FEIRA A
DOMINGO.
a) serviços públicos essenciais;
b) hospital e demais unidades de saúde, serviços de atendimento médico, serviços de
enfermagem, clínicas de fisioterapia e clínicas e serviços de vacinação, e outros serviços de
saúde e socorro a pessoas;
c) hotéis, pousadas e similares, com capacidade máxima de 70% de sua capacidade total;
d) igrejas, templos e demais instituições religiosas, poderão funcionar com capacidade
máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total, devendo as celebrações
presenciais, serem realizadas de segunda a domingo até o horário máximo de 22h.
Art. 4º – FICA PROIBIDO:
a) a utilização de espaços de uso comum, bens e equipamentos públicos, entre eles, praças,
equipamentos esportivos (Areninhas, quadras, campos e outros) e calçadões, exceto para
atividades de físicas individuais e coletivas;
b) frequência a balneários, cachoeiras, lagoas, rios, ou quaisquer outros locais de uso coletivo
e que permitam a aglomeração de pessoas;
c) a realização de festas ou eventos de qualquer natureza, em ambiente aberto ou fechado,
público ou privado;
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d) equipamentos culturais, públicos e privados;
e) feiras e exposições;
f) utilização de sons automotivo, caixas de sons móveis ou outros meios de propagação de
som e que possa gerar aglomerações.
Art. 5º – Fica estabelecido o regime normal de trabalho para o serviço público municipal,
podendo ser realizado o atendimento ao público no período da manhã, ficando o período da
tarde reservado para expediente interno.
Art. 6º - As atividades de ensino e as correlatas, continuam de forma remota, excetuando-se
aquelas que com a devida autorização dos pais ou responsáveis, porventura, devam ser
realizadas exclusivamente de forma presencial e/ou por solicitação ou determinação da
Secretaria da Educação do Estado do Ceará – SEDUC.
Parágrafo único. Caso haja a necessidade de se realizar alguma atividade presencial os
estabelecimentos deverão observar as regras sanitárias especialmente quanto a capacidade
máxima de 50% (cinquenta por cento) por sala.
Art. 7º - Fica estabelecido “toque de recolher” no Município de Pacoti, ficando proibida,
todos os dias, das 23h às 5h do dia seguinte, a circulação de pessoas em ruas e espaços
públicos, salvo em função de serviços de entrega, para deslocamentos relacionadas as
atividades essenciais, ou em razão do exercício da advocacia na defesa da liberdade individual.
Art. 8º - Continua sendo observada a manutenção do dever especial de confinamento e do
dever especial de proteção a pessoas do grupo de risco da COVID-19 e obrigatoriedade do
uso de Máscaras.
Art. 9º - O descumprimento de qualquer dos dispositivos contidos no presente Decreto
poderá implicar na aplicação de multas sem prejuízo da responsabilização cível e criminal
quando for aplicável.
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Parágrafo único. As penalidades, recaem sobre a falta de uso da máscara, desrespeito a
qualquer ponto do decreto, e não acatamento das ordens da equipe de fiscalização.
a) PESSOA FÍSICA: Multa de R$ 100,00 (cem reais) até 1.000,00 (mil reais)
b) PESSOA JURÍDICA: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até 10.000,00 (dez mil reais,
Suspensão de Alvará de Funcionamento.
c) Comunicação ao Ministério Público Estadual das pessoas e/ou estabelecimentos
notificados.
Art. 10 – A Secretaria Municipal da Saúde; a Vigilância Sanitária de Pacoti, e a equipe de
Agentes de Fiscalização e Combate a Pandemia, de forma concorrente com os demais órgãos
municipais e estaduais competentes, encarregar-se-ão da fiscalização para o cumprimento do
disposto no presente Decreto, podendo colher vídeos, fotografias, testemunhas e qualquer
elemento que possa comprovar o descumprimento, competindo à SMS o monitoramento
contínuo dos dados epidemiológicos e assistenciais da COVID-19, para fins de avaliação e
permanente acompanhamento.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor em 15 de junho de 2021, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, em 15 de junho de 2021.
MARCOS VENICIOS NORJOSA
GONZAGA:61334979391
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