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DECRETO Nº 017/2021 

Dispõe sobre medidas de fiscalização e 
aplicação de Multas pelo descumprimento de 
Normas Higiênico-Sanitárias, 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 I, alínea g, do artigo 89, da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO que os números da pandemia em todo o município ainda inspiram 
atenção, permanecendo o isolamento social como política pública indispensável no combate 
à disseminação do vírus; 

CONSIDERANDO o atual cenário da doença no Brasil e no mundo, em que verificado 
aumento do número de casos, com isso exigindo o reforço dos cuidados necessários para 
coibir aglomerações, protegendo a vida do cidadão; 

CONSIDERANDO que, durante o isolamento social rígido estabelecido conforme o 
Decreto Municipal N°013/2021, de 12 de março de 2021, e prorrogado pelo Decreto n° 
015/2021 de 20 de março de 2021 e que a Secretaria da Saúde do Município se manterá em 
alerta e atenta no acompanhamento dos números da COVID-19 em todo o município, 
buscando sempre respaldar e conferir a segurança técnica necessária às decisões no combate 
à pandemia; 

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o Município de Saboeiro 
vem pautando sua postura no enfrentamento da pandemia desde o seu início em todo o seu 
território, sempre primando pela adoção de medidas alinhadas às recomendações, do Estado 
e relatórios de dados técnicos das equipes de saúde, todas, inclusive, respaldadas pelo Comitê 
Estadual de Enfrentamento da COVID-19; 

CONSIDERANDO, por fim, a recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará 
n° 0009/2021/PmJSBO de 23 de março de 2021; 

DECRETA 

Art. 1º Durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID19, permanece em 
vigor o dever geral de proteção individual no âmbito do Município de Saboeiro, consistente 
no uso obrigatório de máscara de proteção facial, industrial ou caseira, que cubram o 
nariz e a boca em ambientes públicos e privados acessíveis ao público, por todos aqueles 
que, independentemente do local de destino ou naturalidade, bem como por aqueles que 
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precisarem sair de suas residências, especialmente quando do uso de transporte público, 
individual ou coletivo ou no interior de estabelecimentos abertos ao público. 

§1º São considerados espaço de uso público ou de uso coletivo. 

I. Calçadas, ruas, avenidas e vias públicas; 
II. Parques, praças, jardins, canteiros e congêneres; 

III. Transporte coletivo: ônibus, micro-ônibus, vans, topics e demais veículos de 
transporte; 

IV. Repartições públicas; 
V. Espaços públicos de turismo: Caldeirões, barragens, rios e congêneres. 

§2° As máscaras são de uso individual, sendo proibido seu compartilhamento, inclusive entre 

pessoas da mesma família. 

§3° É obrigatório que a boca e o nariz sejam cobertos pela máscara de proteção individual. 

§4° Fica excepcionada a obrigatoriedade no caput deste artigo.  

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. 

Art. 2º A fiscalização poderá ser motivada por denúncias e ações programadas. 

Art. 3º A população em geral, incluindo as comunidades rurais, deverão adotar medidas de 
proteção e defesa contra a disseminação do coronavírus ficando vedada a aglomerações em 
espaços públicos e privados. 

Art. 4º O não cumprimento do disposto neste Decreto acarretará sanções pecuniárias da 
seguinte forma, 

a) R$ 50,00 (cinquenta reais) por pessoa, pelo não uso ou uso incorreto da máscara; 
b) 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo em vigor, por pessoa nos casos de 

aglomeração em espaços públicos ou privados; 
c)  R$ 1.000,00 (um mil reais) para o permissionário da aglomeração em ambientes 

privados, incluso residências nos casos em que fica evidenciada a realização de festas 
e eventos. 
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§1º A multa será aplicada em dobro nos casos de reincidências, sem prejuízo de outras 
sanções constantes no Código penal. 

§2º As sanções pecuniárias referidas no caput serão aplicadas pela fiscalização municipal e/ou 
outros órgãos fiscalizadores. 

§3º Os recursos advindos das multas previstas no caput deverão ser utilizados em ações de 
serviço de saúde, preferencialmente no enfrentamento à pandemia da COVID19. 

Art. 5° No caso de pagamento espontâneo da multa no prazo estabelecido no auto de 
infração, fica concedido o desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da penalidade. 

Art. 6° A posterior revogação desde Decreto não retira o caráter ilícito das infrações e seus 
termos, praticadas durante o período de sua vigência, não afasta a exigibilidade das multas 
nele previstas. 

Art. 7° Este Decreto não anula os dispostos previsto no Decreto n° 006/2021 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, aos 24 de março de 2021. 

 

 

 

MARCONDES HERBSTER FERRAZ 
Prefeito de Saboeiro 


