DECRETO MUNICIPAL N° 02 de 10 de janeiro de 2022
EMENTA: MANTÉM O ISOLAMENTO
SOCIAL,
DISPÕE
SOBRE
O
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E
OBRIGA
A
APRESENTAÇÃO
DO
PASSAPORTE
SANITÁRIO
NO
MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Guaramiranga, Estado do Ceará, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 16, XX, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública em saúde reconhecidos no Estado
do Ceará por conta da COVID-19 através do Decreto Legislativo n° 543, de 03 de abril
de 2020, prorrogado pela Assembleia Legislativa do Ceará, através do Decreto
Legislativo 555 de 11 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo nº 545, de 08 de abril de 2020,
prorrogado pelo Decreto Legislativo nº 574 de 15 de julho de 2021, que, também em
razão das dificuldades provocadas pela doença, declarou situação de calamidade em
saúde no Município de Guaramiranga, até o dia 31 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n.º 34.509 de 05 de janeiro de
2022, que manteve em todos os municípios do estado do Ceará a política de isolamento
social, como medida de enfrentamento da COVID-19, e definido regramento acerca do
funcionamento das atividades econômicas;
CONSIDERANDO o resultado das deliberações havidas no âmbito do comitê
constituído por especialistas da saúde, autoridades de governos e representantes de
todos os Poderes constituídos do Estado;
CONSIDERANDO, que, desde o início da pandemia, a Prefeitura de Guaramiranga se
mantém firme no propósito de proteger a vida do cidadão, buscando, com seriedade e
responsabilidade, a adoção de medidas pautadas em recomendações dos especialistas da
saúde para enfrentamento da COVID-19;
CONSIDERANDO que os especialistas da saúde avaliam um possível recrusdecimento
da pandemia somado as síndromes gripais, o que é possível inclusive verificar mediante
os números de pessoas infectadas no Município de Guaramiranga;
CONSIDERANDO a necessidade de que a atividades econômicas e comportamentais
procedam com a adequação aos protocolos sanitários, sobretudo adotem como condição
de ingressos aos seus estabelecimentos, a apresentação do passaporte de vacina;
DECRETA:
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CAPÍTULO I
DO ISOLAMENTO SOCIAL
Seção I
Das medidas de isolamento social
Art. 1º - Permanecerá em vigor até o dia 24 de janeiro de 2022, no Município de
Guaramiranga, a política de isolamento social como forma de enfrentamento à Covid19, com a liberação de atividades, observadas as disposições deste Decreto.
§ 1º No período de isolamento social, continuará sendo observado:
I- manutenção do dever especial de confinamento, na forma dos arts. 6º, do Decreto
Estadual n° 33.965, de 04 de março de 2021;
II- vedação à entrada e permanência no Hospital Municipal de pessoas estranhas à
operação da respectiva unidade, à exceção de pacientes, seus acompanhantes e
profissionais que trabalhem no local;
III- proibição de aglomerações em espaços públicos ou privados;
IV- dever geral de proteção individual consistente no uso de máscara de proteção,
observado o disposto no art. 12, do Decreto Estadual n.° 33.965, de 04 de março de
2021;
§ 2º Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as autoridades
competentes adotarão, nos termos deste Decreto, as providências necessárias para fazer
cessar eventual infração, devendo, prioritariamente, primar por condutas que busquem a
conscientização quanto à importância das medidas de isolamento e distanciamento
social, bem como da permanência domiciliar.
Art. 2º- Fica suspenso o uso dos equipamentos esportivos, inclusive as “areninhas”,
para a prática de atividade física coletiva, inclusive de campeonatos, competições e
escola para práticas esportivas amadoras ou profissionais;

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E COMPORTAMENTAIS
Seção I
Das regras gerais
Art. 3º- A liberação de atividades econômicas e comportamentais no Município
ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados os critérios de avaliação
das autoridades da saúde.
§ 1º O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta
conformidade com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes protocolos
gerais e setoriais, devidamente homologados e divulgados no “site” oficial da Secretária
da Saúde do Estado.
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§ 2º As atividades e serviços que estavam liberadas antes da publicação deste Decreto
assim permanecerão em sua vigência, sob suas condições.
§ 3º As atividades autorizadas serão fiscalizadas rigorosamente pelos órgãos públicos
competentes quanto ao atendimento das medidas sanitárias estabelecidas para
funcionamento do setor, ficando a liberação de novas atividades condicionada à
avaliação favorável dos dados epidemiológicos e assistenciais relativos à Covid-19.
§ 4° Verificada tendência de crescimento dos indicadores da pandemia após a
publicação deste Decreto, as autoridades da saúde avaliarão o cenário, admitido, a
qualquer tempo, se necessário, o restabelecimento das medidas restritivas
originariamente previstas.

Seção II
Das atividades de ensino
Art. 4º - Nos termos do Decreto Estadual em vigor permanecem liberadas, nos mesmos
termos e condições, as atividades presenciais de ensino já anteriormente autorizadas,
sem limite de capacidade de alunos por sala.
§ 1º O cumprimento do distanciamento mínimo em sala de aula poderá ser dispensado
para aqueles estabelecimentos que exijam o passaporte sanitário, nos termos deste
Decreto, como condição de acesso ao local por professores, colaboradores e alunos com
idade igual ou superior a 12 (doze) anos.
§ 2º Continuam autorizadas as instituições de ensino a proceder à transição da
modalidade do ensino híbrido para o ensino presencial integral, inclusive para a
realização de avaliações a serem aplicadas no horário normal definido para as aulas,
assegurada, contudo, para todos os efeitos, a permanência no regime híbrido ou virtual
aos alunos que, por razões médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado
ou relatório, não possam retornar integral ou parcialmente ao regime presencial.
§ 3º As atividades a que se refere este artigo deverão ser desenvolvidas
preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar, além do que
deverão respeitar o distanciamento, os limites de ocupação e as demais medidas
sanitárias previstas em protocolo geral e setorial, observado o disposto no § 1º, deste
artigo.

Seção III
Das atividades religiosas e dos setores do comércio e serviços
Art. 5º - No Município de Guaramiranga, as atividades econômicas e religiosas, de
segunda a domingo, funcionarão em observância ao seguinte:
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I- o comércio de rua e serviços funcionarão de 6h às 23h, observada a limitação de 80%
(oitenta por cento) da capacidade de atendimento simultâneo de clientes, devendo ser
observada a exigência do passaporte sanitário como condição de acesso ao ambiente,
nos termos deste Decreto;
II– restaurantes e bares, inclusive aqueles situados em hotéis poderão funcionar de 6 às
23h, com uma hora de tolerância para o encerramento total de suas atividades,
observada a limitação de 80% (oitenta por cento) da capacidade de atendimento
simultâneo de clientes; devendo ser observada a exigência do passaporte sanitário como
condição de acesso ao ambiente, nos termos deste Decreto;
III- Os restaurantes e bares poderão disponibilizar música ambiente com a presença de
músicos até às 22h, mediante o distanciamento dos artistas, com a presença de clientes
em mesas sentados, sendo vedado a disponibilização de pista de dança ou qualquer
outro espaço que importe em aglomeração de pessoas ou que caracterize a realização de
festa;
IV - a cadeia da construção civil iniciará as atividades a partir das 7h.
§ 1º As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, com capacidade
adequada que possibilite a observância do distanciamento social e das demais regras
estabelecidas em protocolos sanitários.
§ 2º Poderão as academias funcionar de segunda a domingo, a partir das 5:30h às
22:00h, desde que:
I- o funcionamento se dê por horário marcado;
II- seja respeitado o limite de 60% (sessenta por cento) da capacidade de atendimento
presencial simultâneo de clientes, observado o disposto no § 9º do art. 10, deste
Decreto;
III - observados todos os protocolos de biossegurança.
§ 3º- No mesmo horário previsto no artigo 5º, I, poderão os estabelecimentos funcionar
desde que exclusivamente por serviço de entrega, inclusive por aplicativo.
§ 4º- Fica permitido o funcionamento de piscinas e parques aquáticos, mediante
exigência do passaporte sanitário, nos termos deste Decreto, sem prejuízo da
observância às demais medidas sanitárias estabelecidas em protocolo;
§ 5º- As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão se adequar às medidas
sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial, ficando permanentemente
submetidas ao monitoramento da Secretária da Saúde do Município, mediante
acompanhamento dos dados epidemiológicos e assistenciais da pandemia no Estado do
Ceará.
Seção III
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Das regras específicas aplicáveis aos eventos culturais e sociais
Art. 6º - Ficam suspensos no Município de Guaramiranga:
I– a realização de eventos envolvendo atividades esportivas profissionais em
equipamentos abertos ou fechados;
II- a realização de eventos culturais e sociais em equipamentos públicos e privados, bem
como em clubes, restaurantes, bares, quadras, ginásios e teatros;
§ 1º - Fica proibido a afixação e utilização de estruturas de palco e som em vias e
equipamentos públicos;
I- Não será permitida a utilização do palco da Central de Artesanato para apresentação
de atrações musicais;
§ 2º- Fica proibida a utilização de caixas de som portáteis ou acoplados em veículos em
vias, equipamentos e logradouros públicos do Município de Guaramiranga;
Seção IV
Do passaporte sanitário
Art. 7. O ingresso de pessoas em restaurantes, bares e hotéis, bem como em quaisquer
repartições públicas condiciona-se à apresentação de passaporte sanitário, nos termos
deste artigo.
§ 1º Constitui passaporte sanitário o comprovante, digital ou em meio físico, que ateste
que seu portador completou o esquema vacinal contra a Covid19, para a sua faixa etária,
inclusive com a exigência da aplicação da terceira dose do imunizante, por seu público
elegível, segundo informação divulgada pela autoridade sanitária aos estabelecimentos
especificando de quem já se pode cobrar a terceira dose ou dose de reforço.
§ 2º Para fins deste artigo, constituirá o passaporte sanitário tanto o comprovante físico
de vacinação quanto o comprovante de vacinação digital emitido no sítio da Secretaria
da Saúde do Estado, pelo aplicativo Ceará App, do Governo do Estado, pelo Conecte
Sus, do Ministério da Saúde, ou por outra plataforma digital para esse fim.
§3º A exigibilidade do passaporte sanitário não dispensa o cumprimento pelos
estabelecimentos das outras medidas exigidas em protocolo sanitário, notadamente o
uso obrigatório de máscaras.
§ 4º O disposto neste artigo abrange os restaurantes em hotéis;
§ 5º Os estabelecimentos obrigados a cobrar o passaporte sanitário deverão estender a
exigência a seus trabalhadores e colaboradores.

Rua Joaquim Alves Nogueira, 409, Guaramiranga - Ceará, CEP: 62.766-000
CNPJ: 07.606.478/0001-09, CGF: 06.920.268-0 | www.guaramiranga.ce.gov.br

§ 6º O passaporte sanitário não será exigido como condição de acesso aos
estabelecimentos por menores de 12 (doze) anos ou por aqueles que, por razões médicas
reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar.
§ 7º Os estabelecimentos, na checagem do passaporte sanitário, deverão confirmar a
identidade do seu portador, exigindo-lhe, para tanto, a apresentação de documento de
identificação com foto.
Seção V
Das medidas gerais sanitárias
Art. 9. As atividades econômicas autorizadas observarão as seguintes medidas de
controle à disseminação da Covid -19, sem prejuízo de outras definidas em protocolos
sanitários:
I – restaurantes, inclusive em hotéis:
a) exigência do passaporte sanitário;
b) estímulo para que os estabelecimentos, inclusive restaurantes, busquem se certificar
com o Selo Lazer Seguro, emitido pela Sesa.
II – hotéis, pousadas e afins
a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e quartos ao
máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças.
b) obtenção, para funcionamento, do Selo Lazer Seguro emitido pela Sesa, sendo
permitida, nessas condições, a ocupação integral dos leitos, desde que observados os
protocolos sanitários;
c) obediência às regras previstas no inciso I, deste artigo, pelos restaurantes em hotéis,
pousadas e afins;
d) aplicação aos “flats” das mesmas regras a serem observadas pelos hotéis, conforme
previsão das alíneas “a” a “c”, deste inciso.
CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SANITÁRIA
Art. 10. Sem prejuízo de outras medidas já previstas em legislação própria, o
descumprimento das regras deste Decreto sujeitará o responsável às sanções civil,
administrativa e criminal cabíveis.
§ 1º Constatado o cometimento de infração sanitária, o estabelecimento não será
multado nem interditado em suas atividades caso o seu responsável providencie a
imediata solução do problema na presença dos agentes de fiscalização.
§ 2º Somente se não sanada a infração na forma do § 1º, deste artigo, será o
estabelecimento interditado por 7 (sete) dias, prazo a ser dobrado sucessivamente em
caso de reincidências.
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§ 3º Além das medidas previstas neste artigo, bem como da multa prevista no § 4º, do
art. 12, do Decreto Estadual n.º 33.955, de 26 de fevereiro de 2021, outras providências
poderão ser adotadas pelas autoridades competentes para resguardar o cumprimento
deste Decreto, no intuito de prevenir ou fazer cessar infrações, sendo aplicáveis, caso
necessárias, as sanções de apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. A Secretaria de Saúde juntamente com os Órgãos estaduais competentes, se
encarregará da fiscalização do cumprimento do disposto neste Decreto, 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. 12. Os protocolos sanitários com as medidas a serem observadas pelas atividades
liberadas para evitar a proliferação da Covid-19, observadas as disposições deste
Decreto, constarão do site oficial do Município;
Art. 13. Fica determinado o trabalho interno nos órgãos e entidades da administração
pública municipal, devendo o atendimento ao público ser disponibilizado através de
ferramentas de trabalho remoto, observadas as medidas sanitárias estabelecidas para a
segurança da prestação do serviço.
§1- Fica determinada a suspensão de novas concessões do gozo de férias aos servidores
públicos municipais, bem como facultada a possibilidade aos secretários de convocar os
servidores que atualmente encontram-se de férias, considerando o elevado número de
servidores que encontram-se atualmente afastados cumprindo quarentena.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de Guaramiranga em 10 de janeiro de 2022.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
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