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DECRETO Nº 002/2021 

Institui medidas de isolamento social para 

enfrentamento e contenção do avanço da 

covid-19 no município de Saboeiro e dá 

outras providências. 

MARCONDES HERBSTER FERRAZ, Prefeito do Município de Saboeiro, 

Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionalmente 
estabelecidas, com fulcro no inciso |, alínea g, do artigo 89, da Lei Orgânica 

do Município, e 

CONSIDERANDO a permanência do estado de calamidade pública em saúde 

reconhecida em todo o Estado do Ceará, e todas as medidas já adotadas 

para enfrentamento e contenção ao COVID 19, bem como o disposto no 

Decreto nº 33.846 de 12 de dezembro de 2020 do Governo do Estado do 

Ceará; 

CONSIDERANDO os dados do IntegraSUS que demonstram o aumento de 

casos confirmados e óbitos no Município de Saboeiro, o Poder Executivo 

Municipal adota as medidas necessárias com a finalidade de proteger a vida 

dos saboeirenses, para enfrentamento ao COVID=9; 

DECRETA 

Art. 1º. As atividades econômicas e comportamentais no âmbito do 

Município de Saboeiro, no período de 04 de janeiro de 2021 a 19 de janeiro 

de 2021, deverão se adequar às medidas especiais estabelecidas nesse 

Decreto, as quais têm por objetivo reforçar as ações desenvolvidas pelo 

Governo do Estado do Ceará no combate à pandemia, buscando evitar 

aglomerações e fortalecer as medidas de isolamento social. 

Parágrafo único Durante o estado de calamidade pública decorrente da 

COVID19, permanece em vigor o dever geral de proteção individual no 
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âmbito do Município de Saboeiro consistente no uso obrigatório de 

máscara de proteção por todos aqueles que, independentemente do local 

de destino ou naturalidade, 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, ficando excepcionado(a)s dessa vedação: 

  

Il. 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; 

HI. As crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

HI. Aqueles que, utilizando máscara de proteção, estiver sentado à mesa de 

estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirála 

exclusivamente durante a consumação. 

Art. 2º - Em caso de descumprimento de quaisquer medidas prevista neste 

Decreto, terá incidência o regime sancionatório, observado o seguinte: 

|. Constatada qualquer infração a este Decreto, será o estabelecimento 

autuado pelo agente de fiscalização e advertido da irregularidade cometida, 

a fim de que não mais se repita; 

H. Se, após a autuação o estabelecimento tornar a infringir as regras 

sanitárias, será novamente autuado, ficando, de imediato, suspensas as 

suas atividades por 7(sete) dias; 

Hi. Suspensas as atividades, o seu retorno condiciona-se à avaliação 

favorável de inspeção quanto ao atendimento das medidas sanitárias, 

devendo o responsável pelo estabelecimento comprometer-se, por termo 

subscrito, a não mais incorrer na infração cometida, sob pena de novas 

suspensões de atividades pelo dobro do prazo anteriormente estabelecido; 

IV. Ao interessado é permitida a apresentação de defesa contra o auto de 

infração diretamente no órgão ao qual pertence o agente de fiscalização; 
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V. O disposto nesta Seção não afasta a responsabilização civil e criminal, 
está 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. 3º. A Secretaria da Saúde, de forma concorrente com os demais órgãos 

municipais competentes, se encarregará da fiscalização do cumprimento do 

disposto neste Decreto, que poderá atuar em conjunto com a Polícia Militar, 

competindo-lhe também o monitoramento dos dados epidemiológicos, 

para fins de avaliação e permanente acompanhamento das medidas 

estabelecidas para abertura responsável das atividades econômicas e 

comportamentais. 

Art. 4º. Ficam autorizados a funcionar os seguintes estabelecimentos 

comerciais, restaurantes, hotéis, pousadas e comércio de rua, sendo 

obrigatório a utilização de máscara de proteção por todos, observado o 

seguinte: 

$1º. Restrição do horário para o fechamento dos restaurantes, lojas de auto 

serviços em postos, para o horário de 22h. 

$ 2º. Proibição de festas, de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, 

hotéis, bares, balneários, chácaras e outros estabelecimentos em 

ambientes fechados e abertos, disponibilização de música ambiente, 

inclusive com músicos, vedado espaço para dança e qualquer outra 

atividade que caracterize festas e afins. 

$ 3º. Limitação a 4 (quatro) pessoas por mesa nos restaurantes e afins, com 

o limite de 50% de sua capacidade máxima. Limitação do atendimento a 

consumo no local ou viagem, sem permitir pessoas em pé, inclusive na 

calçada. Proibição de fila de espera na calçada. 

$ 4º. Autorização para que o comércio de rua possa, se assim decidirem, 

também ampliar o horário de funcionamento de 9h às 17h, observado o 

limite de ocupação dentro dos estabelecimentos. 

Art. 5º. É obrigatória a utilização de faixas ou marcações para assegurar a 

distância mínima de 2m (dois metros) entre clientes. 
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, aos 04 de 

janeiro de 2021. 
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NDES HERBSTER FERRAZ 

Prefeito de Saboeiro 

 


