DECRET0 N° 020/2021, DE 04 DE MAI0 DE 2021.

PRORROGA 0 ISOLAMENTO SOCIAL BIGIDO COM A
LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE
INDICA 0 DECRETO ESTADUAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

0 PREFEIT0 INTERIN0 D0 MUNICIPI0 DE CHORO, no uso de suas atribuições a que
lhe confere a Leí Orgânica do Municípío e;

CONSIDERANDO, que o Govemo do Estado do Ceará, através do Decreto n° 34.058 de 01
de maio de 2021, prorrogou o isolamento social rígido e liberou atividades econômicas em todo
o Estado, até o dia 09 de maio de 2021 ;

DECRETA:

Art. 1° - Fica prorrogado o isolamento social rígído no âmbito do Município de Choró, até o
dia 09 de maio de 2021, nos temos do Decreto Estadual n° 34.058, de 01 de maío de 2021,

observadas a liberação de atividades e nomas específicas definidas neste Decreto;
Art. 2° - 0 "toque de recolher" será observado no Município, das 20hoomin às 5hoomin, de
segunda a sexta-feíra, e das 19hoomin às 5hoomin, no sábado e domingo.

Parágrafo único. No período prevjsto no "caput", deste artigo, fica estabelecido (a):

I -proibição de circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos, pemitidos deslocamentos
somente nos casos de serviço de entrega, para atividades liberadas nos temos no inciso 11, deste

artigo, ou em função do exercício da advocacia ou em funções essenciais à Justiça na defesa da
liberdade individual;

11 - vedação ao funcionamento de quaisquer atividades econômicas e comportamentais, salvo
as previstas no § 2°, do art. 4°, deste Decreto.
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Art. 3° - Ficam pronogadas as disposições do Decreto Municipal de n° 18 até o dia 09 de maio
de 2021, com as següntes ressalvas:

§1° As atividades e serviços que estavam liberadas durante o isolamento social rígido assim

pemanecerão na vígência e nos temos deste Decreto;
§ 2° Fica estendida a liberação para aulas presenciais a todas as séríes do Ensino Fundamental,
observada a hmitação de 40% (quarenta por cento) da capacidade de alunos por sala;

§ 3° Também estão liberadas as aulas presenciais para os discentes de fomação, habilitação e
qualificação de cursos em andamento junto à Academía Estadual de Segurança Pública, desde
que inviável a realização das aulas remotamente;

§ 4° Continuam autonzadas para a modalidade presencial as atividades de ensino já liberadas
no Decreto n° 34.031, de 10 de abril de 2021, observada a limítação de 40% (quarenta por cento)
da capacidade de alunos por sala;

§ 5° Passam a ser liberadas as aulas práticas em cursos de nível superior da área da saúde;

§ 6° 0 retomo à atividade presencial de ensino se dará sempre a critério dos pais e responsáveis,
devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a opção pelo ensíno presencial ou remoto,
garantida sempre, para aqueles que optarem pelo ensino remoto, a permanêncía integral nessa
modalidade;

§ 7° As ativídades escolares deverão ser desenvolvidas preferencialmente em ambientes
abertos, favoráveis à reciclagem do ar, além do que deverão respeitar o distanciamento, os
limites de ocupação, o uso obrigatório de máscara, disponíbílização de álcool em gel nas

entradas, bem como aferição de temperatura.
Art. 4° - 0 funcionamento das atividades econômicas (setores do comércío e serviços), durante
o isolamento social, observará o seguinte:

I ~ No sábado e domingo:
a) As jnstituições religiosas poderão promover celebrações presenciais até às 17hoomin, desde

que observados o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade e as regras estabelecídas
em protocolos sanitários, além das medidas como: dístanciamento social (com ocupação de

foma espaçada entre os assentos e modo altemado entre as fileiras de cadeiras ou bancos),
observância de que o espaço seja arejado (com janelas e portas abertas, sempré que possível),
obrigatoriedade quanto ao uso da máscara, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos

templos, bem como aferição de temperatura;
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b) 0 comércio de rua e serviços, funcionarão de 7hoomin às 13hoomin, com exceção dos
restaurantes que terão seu funcionamento de 10hoomin às 16hoomin, ambos com limitação de

40% (quarenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo de clientes;
c) Os restaurantes deverão observar a limitação de até 6 (seis) pessoas por mesa, além do que.

limitação do atendimento a consumo no local ou viagem, sem perinitír pessoas em pé, ínclusíve

na calçada; proibição de fila de espera na calçada; proibida também a realização de festas de
qualquer tipo, podendo ser disponibilizado música ambiente, inclusive com músicos, porém é
vedado espaço para dança e qualquer ativídade
d) a cadeia de construção civil iniciará as ativídades a partir das 07hoomin;

11 - De segunda a sexta-feira:
a) As instituições religiosas poderão realízar celebrações presencjais até às 20hoomin, desde

que observados o limite de 25°/o (vinte e cinco por cento) da capacidade e as regras estabelecidas
em protocolos sanitários, além das medidas como: distanciamento social (com ocupação de

foma espaçada entre os assentos e modo altemado entre as fileiras de cadeiras ou bancos),
observância de que o espaço seja arejado (com janelas e portas abertas, sempre que possível),
obrigatoriedade quanto ao uso da máscara, disponibilização de álcool em ge] nas entradas dos

templos, bem como aferição de temperatura;
b) 0 comércio de rua e serviços funcionarão das 07hoomin às 13hoomín, com exceção dos
restaurantes que terão seu funcionamento de 10hoomin às 16hoomin, ambos com limitação de

40% (quarenta por cento) da capacídade de atendimento simultâneo de clientes;
c) Os restaurantes deverão observar a limitação de até 6 (seis) pessoas por mesa, além do que:

limitação do atendimento a consumo no local ou viagem, sem pemitir pessoas em pé, ínclusive
na calçada; proibição de fila de espera na calçada; proíbida também a realização festas de
qualquer tipo, podendo ser disponibilizado música ambiente, inclusive com músicos, porém é
vedado espaço para dança e qualquer atividade.
d) a cadeia de construção civil inicíará as atividades a partir das 07hoomin;

§ 1° Diante da realidade local, o Município pode estabelecer o horário altemativo unificado

para o ftncionamento do comércio, qual seja, de 07h às 13h em substituição ao horário previsto
no Decreto Estadual 34.031.

§ 2° No periodo dos incisos 1 e 11, deste artigo, não se suj.eitam a restríção de horário de
funcionamento:
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a) serviços púbhcos essenciajs;

b) famácias;
c) supemercados/congêneres ;
d) indústria;

e) postos de combustíveis;

Í) hospitais e demais unidades de saúde e de servíços odontológicos e veterinários de
emergência;
g) laboratórios de análises clínicas;

h) segurança privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

j ) funerárias
1) oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e Distribuíção do

Estado, confome definido no Decreto n.° 33.532, de 30 de março de 2020 (rodovias federais e
estaduais);

§ 3° Poderão as academias funcionar exclusivamente para a prática de atividades indivíduais de
segunda a sexta-feira, de 6hoomin às 18hoomin, e no sábado e domingo, até as 15hoomin,

devendo os horários serem marcados, respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da
capacidade de atendjmento presencial simultâneo de clientes e observados todos os protocolos

de biossegurança, tais como: distanciamento social, observância de que o espaço seja arejado

(com janelas e portas abertas, sempre que possível), obrigatoriedade quanto ao uso da máscara,
disponibilização de álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos, bem como aferição de

temperatura;
§ 4° Continua pemitido o uso de espaços públicos abertos exclusivamente para a prática de
atividade fisíca e esportiva indívidual, pemanecendo vedada a prátíca esportiva coletiva, assim
enquadrada aquela envolvendo a reunião de mais de 03 (três) pessoas;
§ 5° À exceção do disposto no § 4° deste artigo, os espaços públicos, como praças, calçadões,
areninhas, praias e outros, pemanecerão com o uso proibido durante a vigência deste Decreto;

§ 6° As autoescolas poderão mimstrar aulas práticas de direção veicular no horário de 6hoomin
às 18hoomin, de segunda a sexta-feira, e de 6hoomin às 15hoomin, no sábado e domingo, desde

que mediante prévio agendamento e atendjmento dos protocolos sanitários;
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§ 7° Permanece proibida as feiras de qualquer natureza e da aglomeração e circulação de pessoas
em espaços públicos e privados, tais como praças, calçadões, ressalvado o uso para a prática
esportiva individual, deslocamentos imprescíndíveis ou acesso de atividades essenciaís,

observando o disposto neste Decreto, bem como Decreto Estadual;
§ 8° Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os estabelecimentos
funcionar desde que exclusivamente por servíço de entrega, inclusive por aplicativo;

Art. 5° - Este Decreto estrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Choró, aos 04 de Maio de 2021.

WTÀJ, f t`ri`-J
Francisco Elcimar Lusia Ribeiro

Prefeito lnterino do Município
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