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DECRETO N° 04, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A PRORROGACAO DA
POLITICA DE ENFRENTAMENTO A COVID-
19 NO MUNICIPIO DE BAIXIO/CE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXIO, ESTADO DO CEARA, no uso de suas

atribui9oes constitucionais e legais, em especial o que preconiza a Lei Organica do Municipio;

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
politicas sociais e economicas que visem a redu9ao do risco de doen9a e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitario as a9oes e servÿos para sua promo9ao, prote9ao e recupera9ao,

na forma do artigo 196 da Constituÿao da Republica;

CONSIDERANDO a classifica9ao pela Organiza9ao Mundial de Saude, no dia de 11 de mar90
de 2020, como pandemia do Novo Coronavirus;

CONSIDERANDO o Decreto estadual N° 34.523, de 29 de janeiro de 2022, que dispoe sobre
a manuten9ao do isolamento social contra a COVID-19 no Estado do Ceara com a libera9ao de
atividades economicas;

CONSIDERANDO a necessidade de manuten9ao do isolamento social, medida considerada a
mais eficaz contra o avan90 e contagio da COVID-19 pelos orgaos sanitarios e pelo Ministerio
da Saude;

CONSIDERANDO que a conserva9ao das medidas de distanciamento social e extremamente
importante para o combate a pandemia, bem como para evitar o colapso na rede publica de
saude;

CONSIDERANDO a diminui9ao dos casos confirmados e suspeitos, bem como o avan90 na
vacina9ao contra a COVID-19 no municipio de Baixio;

DECRETA:

CAPITULO I
DAS MEDIDAS GERAIS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

Art. 1°-Prorrogam-se ate o dia 06 de mar90 de 2022, no Municipio de Baixio, as politicas de
isolamento social como forma de conten9ao da COVID-19 observadas as disposi9oes neste
Decreto.
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§ 1°-No periodo de isolamento social, continuara sendo observado o seguinte:

I-Veda?ao a entrada e permanencia em hospitais, Unidades Basicas de Saude, clinicas, entre outros

estabelecimentos de saude, sejam publicos ou privados, de pessoas estranhas a opera9ao da
respectiva unidade, a exceÿao de pacientes, seus acompanhantes e profissionais que trabalhem no
local;

II - Veda9ao a entrada em departamentos e institutes publicas, eventos de qualquer natureza e
porte, restaurantes, bares e academias aquelas pessoas nao tenham se submetido a vacina9ao contra

a COVID-19 ou que nao possuam comprovante fisico ou digital que ateste a completa imuniza9ao
para a devida faixa etaria;

III - Dever geral de prote9ao individual consistente no uso de mascara de prote9ao, observado o

disposto no art. 12, do Decreto n.°33.965, de 04 de mar90 de 2021;

Art. 2° - Na prorroga9ao do distanciamento social, permanecerao as recomenda96es de
medidas de prote9ao individuals e coletivas. Com o aumento no numero de notifica9oes de
sindromes gripais, alem do alerta mundial diante da variante Omicron da COVID-19 de grave
importancia epidemiologica, ficam determinados em todo o territorio municipal:

I - Eventos e atividades coletivas em espa90s e equipamentos publicos e privados, 250
(duzentos e cinquenta) pessoas em ambientes fechados e 500 (quinhentos) em ambiente abertos,
cerimoniais, congressos, reunioes e afins com ate 1.500 (mil e quinhentas) pessoas em locais
fechados e ate 3.000 (tres mil) pessoas em locais abertos;

L.

II-logos e atividades esportivas realizadas em ambiente fechado, publico ou privado, com ate
50% (cinquenta por cento) da capacidade, resguardadas outras medidas de distanciamento e
preven9ao que se fizerem necessarias, observando ainda o inciso anterior;

III - Para eventos de natureza de cunho culturais/regionais como apresenta9oes, “vaquejadas”

entre outras, ficam permitidos a participa9ao de um total pessoas previsto no “inciso I” deste

artigo, ficando a sua realiza9ao condicionada a PREVIA COMUNICACAO aos orgao
sanitarios e de seguran9a publica e emissao dos alvaras junto a prefeitura, cumprimento das

normas sanitarias vigentes como a manuten9ao do distanciamento social, uso obrigatorio de

mascaras de prote9ao, dentre outras medidas que ensejem na prote9ao dos participantes e todos
os envolvidos e devendo o organizador do evento montar uma equipe de fiscaliza9ao e

monitoramento durante toda a realiza9ao do evento afim de comprovar entre outras medidas, a
completa imuniza9ao para a COVID-19 no momento da entrada de todos os participantes, bem
como quaisquer medidas em que possam resultar em aglomera9oes;

Art. 3°- Em todo o periodo de emergencia, fica recomendado o isolamento social domiciliar,
especialmente para as pessoas integrantes do grupo de risco da COVID-19, sendo recomendada
a circula9ao de pessoas apenas em casos estritamente necessarios;
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§ 1° As pessoas que chegarem de outros Estados ou cidades deverao se manter em

isolamento por pelo menos 08 (oito) dias. Em caso dc manifestacao de sintomas nesse
periodo, deverao ser submetidos a testagem obrigatoria para diagnostico e triagem de

variantes como orienta a Secretaria Estadual da Saude do Ceara, e, caso o resultado seja

positivo para COVID-19, deverao se manter em quarentena obrigatoria de no minimo 14
(quatorze) dias ou ate que haia libcracao pelas equipes de saude;

§ 2° O individuo que estiver infectado ou com suspeita de contagio de COVID-19, como
tambem as pessoas que com ele residirem, deverao permanecer em quarentena obrigatoria
residencial ou em unidade de saude, caso preciso de cuidados de saude, pelo periodo minimo
de 14 (quatorze) dias, sendo permitido a sua saida apos liberaÿao das equipes de saude;

§ 3° As pessoas enquadradas no paragrafo anterior se sujeitarao ao dever especial de prote9ao,

nao podendo circular em espa?os e vias publicas, utilizaÿao de agendas bancarias etc. O
deslocamento sera permitido apenas nos casos de utiliza<?ao de servÿos essenciais ou por
motivos de saude, observado o uso obrigatorio de mascaras, ensejando o seu descumprimento
a aplicaÿao das penalidades administrativas previstas no Decreto Municipal n° 16, de 14 de
maio de 2020, tais como advertencia escrita e multa;

§ 4° A proibiÿao prevista no paragrafo anterior nao se aplica aos agentes publicos, profissionais
de saude e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja essencial para o controle da
pandemia da COVID-19;

§ 5° possibilidade de retomo ao trabalho para atividades liberadas das pessoas acima de 60
(sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham comprova?ao de imunidade
ou de adoecimento ha mais de 30 (trinta) dias;

§ 6° Fica mantido, em todo o Municipio de Baixio, o dever individual de uso de mascaras
de protecao facial, industrials ou caseiras, por todas as pessoas que forem sair de suas
residences;

§ 7° A inobservancia ao disposto no paragrafo anterior impedira o ingresso em estabelecimentos
que estejam funcionando, bem como ensejara a aplicaÿao das penalidades administrativas
previstas no Decreto Municipal n° 16, de 14 de maio de 2020, tais como advertencia escrita e
multa;

CAPITULO II
DAS ATIVIDADES ECONOMICAS E SERVICOS

Art. 4°-Ficam liberadas as atividades economicas e servi?os previstos neste Decreto, que sao:

I - Atividades essenciais, tais como: estabelecimentos medicos, postos de saude, hospital,
laboratories de analises clinicas, farmacias, distribuidoras de agua e gas, distribuidores de
energia eletrica, postos de combustiveis, funerarias, lojas de produtos para animais e
supermercados/congeneres, institutes bancarias e casas lotericas; (oTTrX
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II - Atividades nao essenciais como os comercios de rua e servi?os dentre os quais se
enquadram lojas, saloes de cabeleireiro, lanchonetes e demais atividades, inclusive escritorios

em geral;

III-Cadeia da construÿao civil, tais como: construÿao e operaÿao de obras, atividades relativas

a materias-primas basicas, serviÿos tecnicos especializados, comercio de constru9ao civil,
imobiliaria e corretagem, representantes e agentes do comercio de madeira, material de

constru?ao e ferragens, servÿos de engenharia e arquitetura;

IV - Cadeia da saude, tais como: comercio de artigos medicos e ortopedicos, comercio de
artigos opticos;

V-Feiras livres seguindo normas de distanciamento entre “barracas” de pelo menos 02 (dois)

metros e a manuten9ao de medidas de seguran9a;

VI - Setor de Servÿos, inclusive de apoio a industria, tais como: manuten9ao e repara9ao de
maquinas e aparelhos de refrigera9ao e ventila9ao para uso comercial, manuten9ao e repara9ao

de equipamentos eletroeletronicos e nao-eletronicos etc.

Art. 5° - O funcionamento das atividades economicas, no Municipio de Baixio, observara o
seguinte:

I - De segunda a domingo, os comercios ESSENCIAIS nao se sujeitam a restri9oes de

horarios, quais sejam eles:

a) servi90s publicos essenciais;
b) farmacias;
c) supermercados, padarias e congeneres;
d) fabricas e industrias;
e) postos de combustiveis;
f) hospitais e demais unidades de saude e clinicas odontologicas e veterinarias para atendimento
de emergencia;
g) laboratories de analises clinicas;
h) seguran9a privada;
i) imprensa, meios de comunica9ao e telecomunica9ao em geral;
j) oficinas em geral e borracharias;
1) funerarias.

II -De segunda a domingo, os comercios NAO ESSENCIAIS funcionarao:

a)-O comercio de rua e servÿos (dentre os quais se enquadram lojas, saloes de cabeleireiro e
demais atividades) inclusive escritorios em geral, funcionarao das 07h00min as 22h00min, com
limita9ao de 80% (oitenta por cento) da capacidade de atendimento simultaneo de clientes;

b) - As academias poderao funcionar das 05h00mim as 22h00min, exclusivamente para
atividades individuals, por horario marcado, e respeitando o limite de 70% (setenta por cento)
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da capacidade de atendimento presencial simultaneo de clientes, respeitado os protocolos de
seguran9a;

c) - Os comercios de alimentaÿao fora do lar (restaurantes, lanchonetes, trailers e similares)

fUncionarao sem restrtes no horario de funcionamento, com limita9ao de 80% (oitenta por
cento) da capacidade de atendimento simultaneo, respeitando os protocolos de seguran9a;

d) - Ficam permitidos ate as 02h00min da manha a coloca9ao de som ambiente em bares,
restaurantes e trailers inclusive com musicos, sendo vedada a libera9ao de espa90 ou pista para

dan9a ou ainda para pessoas em pe como forma de prevenir aglomera9oes.

e) - A cadeia da constru9ao civil iniciara as atividades as 07h00min e devera encerrar ate as
22h00min;

f) - O ingresso de pessoas de qualquer natureza em (restaurantes, lanchonetes, trailers e
similares) passa a condicionar-se a apresentar de comprovante de vacina9ao contra a COVID-
19;

§ 1° Em qualquer horario e periodo de suspensao das atividades, poderao os estabelecimentos
funcionar desde que exclusivamente por servi90 de entrega (delivery), inclusive por aplicativo;

§ 2° O funcionamento dos escritorios de advocacia observara o disposto neste artigo;

§3° Os bares poderao funcionar com ate 80% (oitenta por cento) da capacidade, de forma livre;

§ 4° Fica permitida a coloca9ao de mesas para clientes nos estabelecimentos de alimenta9ao
fora do lar com ate 08 (oito) pessoas por mesa e distanciamento de no minimo 02 (dois) metros;

§ 5° Fica determinado a obrigatoriedade aos estabelecimentos de alimentacao fora do lar
(trailers, lanchonetes, restaurantes, pizzarias etc.) a disponibilizarem, nas mesas dos

clientes. alcool 70% e a utilizacao de copos e talheres descartaveis;

§ 6° Aos estabelecimentos bancarios e/ou seus correspondentes e parceiros fica recomenda a
extensao do horario de funcionamento na conformidade do disposto neste artigo.

Art. 6° - As institutes religiosas poderao promover celebra9oes presenciais ate as 22h, de
segunda a domingo, observando o limite de ate 80% (oitenta por cento) da capacidade e as
regras estabelecidas em protocolos sanitarios quais sejam, o uso de mascara e alcool em gel,
distanciamento social de 01 (um metro) entre as pessoas, porem continua mantida a
recomendacao para que as celebracoes permanecam sendo realizadas exclusivamente da
forma virtual;

Art. 7°-As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, serao monitoradas pela Comissao
de Fiscaliza9ao e pelas for9as de seguran9a.

Art. 8° - Sem prejuizo do cumprimento das medidas gerais previstas, permanecem
estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia obrigados a:

lem;
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I-Disponibilizar alcool 70% a clientes e funcionarios, preferencialmente em gel;

II -Zelar pelo uso obrigatorio por todos os trabalhadores de mascaras de prote9ao, industrials

ou caseiras, bem como de outros equipamentos de proteÿao individual que sejam indispensaveis
ao trabalho seguro;

III- Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que nao estejam usando mascaras;

IV-Adotar regimes de trabalho e/ou jomada para empregados com o proposito de preservar o
distanciamento social dentro do estabelecimento;

V-Preservar o distanciamento minimo de 2 (dois metros) no interior do estabelecimento, seja
entre clientes e funcionarios, seja entre clientes;

VI-Manter o ambiente sempre arejado, intensificando a higieniza<?ao de superficies e areas de
uso comum;

VII - Organizar as filas de dentro e fora dos estabelecimentos, preservando o distanciamento
social minimo estabelecido no inciso V;

VIII - Orientar funcionarios e clientes quanto a ado9ao correta das medidas sanitarias para
evitar a dissemina9ao da COVID-19;

VIII - Usar preferencialmente meios digitais para a realiza9ao de reunioes de trabalho,
assembleias e demais atividades que exijam o encontro de funcionarios.

Paragrafo unico A inobservancia ao disposto neste artigo sujeitara os estabelecimentos as
penalidades previstas na legistao.

CAPITULO III
DAS ATIVIDADES DE ENSINO

Art. 9°-Fica criado no municipio de Baixio, um comite intersetorial que sera responsavel por
fazer as discursoes e cria9oes de normas e protocolos, alem do acompanhamento que visa o
reestabelecimento das atividades presenciais de ensino em institutes publicas municipais no
corrente ano letivo.

Art. 10° - Ficam liberadas, nos termos do Art. 4° do Decreto Estadual N° 34.279, de 02 de
outubro de 2021, as atividades presenciais de ensino de institutes privadas.
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CAPITULO IV
DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

Art. 11°-Fica recomendado o regime de trabalho remoto para todas as secretarias municipals,

exceto para os servi90s essenciais ou aquelas atividades cujo trabalho remoto seja inviavel ou

incompativel, a exemplo, a Secretaria de Saude, Secretaria de Assistencia Social e
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

§ 1° O Hospital Municipal funcionara normalmente, atendendo somente urgencias. As sedes

das equipes da Estrategia de Saude da Familia-ESF funcionarao normalmente, devendo serem
tomadas todas as medidas para se evitarem aglomera?ao, ficando a cargo do Diretor da referida
unidade adotar as medidas ompe necessarias ao funcionamento do respectivo estabelecimento.
Podera ser adotado uma escala de plantao com seus servidores a fim de evitar aglomera9ao e
adequar o servi90.

§ 2° Durante o periodo de Camaval Nao havera ponto facultativo concedido por entidade e
orgaos publicos e recomenda-se, compensa9ao dos dias trabalhados, em data futura neste
periodo.

Art. 12°-No prazo desse Decreto, fica recomendado a suspensao do atendimento presencial
ao publico nas repartees publicas municipais, que deverao utilizar preferencialmente os canais
virtuais disponibilizados pelo ente municipal, com exce9ao do disposto no artigo anterior.

Art. 13° - As seguintes secretarias deverao funcionar apenas em trabalho intemo, sem
atendimento ao publico, exceto comprovada a necessidade e urgencia:

I - Secretaria de Administra9ao e fman9as;
II -Contabilidade;
III- Licita9ao;
IV-Procuradoria do Municipio;
V-Gabinete do Prefeito;
VI-Controladoria e;
VII-Secretaria de Educa9ao.

Paragrafo Unico: Fica estabelecido que os demais servidores de todas as secretarias ficarao de
sobreaviso, devendo comparecer caso seja convocado.

Art. 14° -Os agentes publicos que integrem o grupo de risco do Novo Coronavirus deverao,
no periodo de que trata este Decreto, desempenhar suas atividades, exclusivamente, de forma
remota, observadas as orienta9oes de seus superiores. Ficam afastadas do trabalho presencial
as empregadas gestantes conforme disciplina a Lei Federal N° 14.151 de 12 de maio de 2021.

CAPITULO V
DOS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DA COVID-19
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Art. 15°-As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de contagio pela COVID-
19 deverao permanecer em confinamento OBRIGATORIO no domicilio, em unidade hospitalar
ou em outro lugar determinado pela autoridade de saude, sob pena de multa; e sendo
RECOMENDADO o confinamento rigido para os casos suspeitos, em conformidade com o
Decreto Municipal n° 28, de 6 de julho de 2020.

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 16° - As disposi?oes deste Decreto serao fiscalizadas por autoridades das secretarias de
saude ou por agentes de seguranfa do municipio, ficando o infrator sujeito a devida
responsabiliza9ao civil, administrativa e penal.

§1°- O infrator se sujeitara a penalidade por cada ato de descumprimento deste Decreto a multa
de R$ 50,00 e em caso de reincidencia sera multado no valor de R$ 100,00 (cem reais)

§2° O comerciante que descumprir o presente Decreto sera multado no valor de R$ 1.000,00
ate 5.000,00, bem como a interdi9ao do estabelecimento por 07 dias, ainda em caso de

reincidencia podera ocasionar a suspensao do alvara de funcionamento pelo prazo de 90
dias.

Art. 17° - Fica autorizado a Secretaria de Saude a utiliza9ao de barreiras para controle da
entrada e saida de pessoas e veiculos no Municipio de Baixio, caso se fa9a necessario.

Art. 18°-Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSE HUMBERTO MOURA RAMALHO
Prefeito Municipal
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