ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 030501/2021,

DE 03 DE MAIO DE 2021.

MANTEM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL
RIG/DO CONTRA A COVID-19 NO MUN/CIPIO DE
AURORA - CE, COM A LIBERAcAO DAS
ATIVIDADES ECONOMICAS.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA, ESTADO DO CEARA, no
use de suas atribuigoes legais, especialmente o disposto na Constituigao
Federal, na Constituigao Estadual do Ceara a na Lei Organica do Municipio de
Aurora-CE;
CONSIDERANDO o Decreto n° 26002, de 26 de Abril de 2021, que
ratificou a ocorrencia de calamidade publica em saude decorrentes da COVID —
19 no Municipio de Aurora;
CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o
Municipio vem pautando sua postura no enfrentamento da pandemia desde o
seu inicio no territ6rio aurorense, sempre primando pela adogao de medidas
alinhadas as recomendagOes, relatbrios a dados tecnicos das equipes de
saude;

a

CONSIDERANDO que, diante desse cenario social a economico a da
estabilidade observada dos numeros da doenga, ha possibilidade de se dar
inicio liberagao de algumas atividades economicas no Municipio de AuroraCE;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 34.058, de 01 de Maio de
2021, do Governo do Estado do Ceara, que manteve as medidas isolamento
social rigido contra a covid-19 no estado do ceara, com a liberagao das
atividades economicas;
CONSIDERANDO as deliberagOes em reuniao do COMITE MUNICIPAL
DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS no municipio de Aurora/CE,
realizada no dia 01 de Maio de 2021, com participagao de representantes de
diversos segmentos locais.
DECRETA
Art. 1° - Do dia 03 a 09 de maio 2021 permanecerao em vigor, no Municipio de
Aurora, as medidas de isolamento social rigido, observadas a liberagao de
atividades a as normas especificas definidas neste Decreto.
§ 1° Continuara suspenso, no municipio de Aurora, o funcionamento de:
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I - bares, sendo permitido exclusivamente o funcionamento por servipo de
delivery;
II- o funcionamento de parques de vaquejada, chacaras, quadras publicas ou
particulares, espagos do tipo society, pragas a areas de lazer afins, banhos de
aqude a barragens, balnearios ou quaisquer outros locals de use coletivo a que
permitam a aglomeracao de pessoas;
III- a realizacao de festas ou eventos de qualquer natureza, em ambiente
aberto ou fechado, publico ou privado;

a

§2° Na fiscalizadao das proibigoes estabelecidas neste artigo, as autoridades
competentes adotarao, nos termos deste Decreto, as providencias necessarias
para fazer cessar eventual infragao, devendo, prioritariamente, primar por
condutas que busquem a conscientizagao quanto importancia das medidas
de isolamento a distanciamento social, bem como da permanencia domiciliar.

as

as

Art. 2° O "toque de recolher" sera observado no Municipio de Aurora - CE, das
5h, de segunda a sexta-feira, a das 19h
5h, no sabado a domingo.
20h
Paragrafo Unico. No periodo previsto no "caput", deste artigo, fica
estabelecido(a):

a

I — proibigao da circulagao de pessoas nas ruas a espagos publicos, permitidos
deslocamentos somente nos casos de servicos de entrega, para atividades
liberadas ou em funSao do exercicio da advocacia ou de fungoes essenciais
Justica na defesa da liberdade individual;
II — vedapao ao funcionamento de quaisquer atividades economicas e
comportamentais, salvo aquelas consideradas essenciais.
Art. 3° As atividades a servipos que estavam liberadas durante o isolamento
social rigido assim permanecerao na vigencia a nos termos deste Decreto.
§1° As atividades autorizadas serao fiscalizadas rigorosamente pelos brgaos
publicos competentes quanto ao atendimento das medidas sanitarias
estabelecidas para funcionamento do setor.
as

atividades de ensino, passam a ser autorizadas
Art. 4° No Municipio, quanto
aulas
presenciais a todas as series do Ensino
escolas
privadas,
nas
Fundamental, observada a limitacao de 40% (quarenta por cento) da
capacidade de alunos por sala.
a

§1° O retorno atividade presencial de ensino se dara sempre a criterio dos
pals a responsaveis, devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a
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opgao pelo ensino presencial ou remoto.
§2° as escolas publicas municipais permecerao utilizando o sistema remoto de
ensino.
Art. 5° Ficarn autorizadas a funcionar de forma presencial:
I — As igrejas a templos de qualquer culto, limitados a 25% da sua capacidade
de pessoal, por serem consideradas no Municipio de Aurora atividade
essencial nos termos da Lei 398/2021;
II —As academias obdecendo o disposto na Lei Municipal n° 403/2021;
as

§1° Os restaurantes poderao funcionar das 05:00hs
20:00hs, corn 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de atendimento simultanea de clientes,
sendo proibida o consumo de bebida alcoolica no local.
as

§2° As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverao se adequar
medidas sanitarias, ficando permanentemente submetidas ao monitoramento
da Secretaria da Saude, mediante acompanharnento dos dados
epidemiologicos a assistenciais da pandemia no nosso Municipio.
Art. 6° As pessoas comprovadamente infectadas ou corn suspeita de contagio
pela COVID- 19 deverao permanecer em confinamento obrigatorio no domicilio,
em unidade hospitalar ou em outro lugar deterrninado pela autoridade de
saude.
§ 1° A inobservancia do dever estabelecido no "oaput", deste artigo, ensejara
para o infrator a devida responsabilizagao, nos termos deste Decreto, inclusive
na esfera criminal, observado o tipo previsto no art. 268, do Codigo Penal.
§ 2° Caso necessario, a forpa policial podera ser empregada para promover o
imediato restabelecimento do confinarnento obrigatorio, sem prejuizo da
aplicagao das sangoes cabiveis.
Art. 7° Os servigos a atividades autorizados a funcionar no municipio de
Aurora, no periodo de enfrentamento da COVID-19, deverao observar todas as
provid@ncias necessarias para evitar aglomeragoes nos estabelecimentos,
preservar o distanciamento minimo entre as pessoas a garantir a seguranca de
clientes a funcionarios, sem prejuizo da observancia obrigatoria das seguintes
medidas:
I - disponibilizagao alcool 70% a clientes a funcionarios, preferencialmente em
gel;
II - use obrigatorio por todos os trabalhadores de mascaras de proterao,
individuals ou caseiras, bern como de outros equipamentos de protegao
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individual que sejam indispensaveis ao seguro desempenho laboral;
III - dever de impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que nao
estejam usando mascaras, bem como a impedir a permanencia simultanea de
clientes no seu interior que inviabilize o distanciamento social minimo de 2
(dois) metros;
IV - atendimento prioritario das pessoas do grupo de risco da COVID19.
§ 1° Constatada qualquer infragao ao disposto no "caput", deste artigo, tera o
estabelecimento a interditagao do seu funcionamento por 07 (sete) digs.
§ 2° Em caso de reincidencia, sera ampliado para 30 (trinta) dias o prazo de
interdipao do estabelecimento;

a

§ 3° Suspensas nos termos dos §§ 1° 2°, deste artigo, o retorno das atividades
condiciona-se avaliagao favoravel de inspegao quanto ao atendimento das
medidas sanitarias, devendo o responsavel pelo estabelecimento
comprometer-se, por termo subscrito, a nao mais incorrer na infragao cometida,
sob pena de novas suspensoes de atividades pelo dobro do prazo
anteriormente estabelecido.
Art. 8° Fica estabelecido a possibilidade de retorno ao trabalho para atividades
liberadas das pessoas acima de 60 (sessenta) anos ou corn fatores de risco da
Covid-19 que tenham comprovagao de imunidade ou de adoecimento ha mais
de 30 (trinta) dias ou que já tenham tornado as 02 (duas) doses da vacina
contra a doenga, decorridas, neste ultimo caso, 03 (tres) semanas da ultima
aplicarao.
Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao, revogando-se
as disposiroes em contrario.

Prefeitura Municipal de Aurora-CE, em 03 de Maio de 2021.

MARCONE TAVARES DE LUNA
PREFEITO
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CERTIDAO DE PUBLICACAO

O Prefeito do Municipio de Aurora-Ceara, Marcone Tavares de Luna,
Organica Municipal, em cumprimento

as

no use de suas atribuicoes legais, a nos termos do art. 93,11 a seguintes da Lei
exigencias legais, em conformidade

corn o art. 107 da Lei Organica Municipal a corn a decisao do STJ, em seu
recurso especial n° 105.23219610053484-5,
CERTIFICA
que o Decreto Municipal no 03050112021, datado de 03 de Maio de 2021,
MANTEM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RlGIDO CONTRA A
COVID-19 NO MUN!CIPIO DE AURORA - CE, COM A LIBERAcAO DAS
AT!VIDADES ECONOMICAS, BEM COMO RECEPCIONA O DECRETO
ESTADUAL N° 34.058,

DE 01 de Maio de 2021, E DA

OUTRAS

PROVIDENCIAS" foi publicado na data de hoje no flanelografo situado no atrio
da sede do Poder Executivo Municipal.
Aurora-Ceara, em 03 de Maio de 2021.

MARCONE TAV RES DE LUNA
PREF
Q

