DECRETO Nº 022, de 06 de julho de 2020.

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NA FORMA DO
DECRETO Nº 33.519, DE 19 DE MARÇO DE
2020 E DO DECRETO MUNICIPAL 03 DE 17
DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICÍPIO DE UMARI, no exercício de suas atribuições legal e
constitucionalmente estabelecidas, e;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo n.° 543, de 03 de abril de
2020 e no Decreto n.° 33.510, de 16 de março de 2020, que, respectivamente,
reconhecem e decretam, no Estado do Ceará, estado de calamidade pública e situação de
emergência em saúde decorrentes da COVID – 19;
CONSIDERANDO que, desde o início da pandemia, o Estado 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, com esse propósito, foi editado o Decreto n.° 33.519,
de 19 de março de 2020, o qual prevê diversas ações de combate ao novo coronavírus,
com restrições a atividades do comércio e da indústria, objetivando promover o
isolamento social da população e, assim, preservar a capacidade de atendimento da rede
de saúde;
CONSIDERANDO que, embora ainda sejam preocupantes o número de casos de
COVID-19, é inquestionável o mérito que as medidas de isolamento social tiveram e
ainda têm, junto a todos os investimentos públicos que vêm sendo feitos na saúde, para
possibilitar um maior controle do avanço da doença, dando às autoridades públicas o
tempo necessário para a estruturação da rede de saúde, de sorte a assegurar tratamento
adequado a pacientes infectados;
CONSIDERANDO que, ao menos no momento, ainda não se pode prescindir
das medidas de isolamento social para o enfrentamento mais seguro da COVID-19, no
Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da
economia à observância por parte do comércio e da indústria de medidas sanitárias
definidas pelas autoridades da saúde como necessárias para evitar qualquer mínimo
retrocesso no trabalho desenvolvido até hoje pelo Estado no combate COVID-19, o qual

sempre se baseou na ciência e pautado em ações responsáveis e, sobretudo, seguras para
a vida da população;

DECRETA:

Art. 1º Até o dia 12 de julho de 2020 ficam prorrogadas, no Município de
Umari, na forma e condições estabelecidas neste Decreto, as medidas de
isolamento social previsto no Decreto Estadual n.° 33.519, de 19 de março de 2020, e
Decreto Municipal 03 de 17 de março de 2020, e suas alterações posteriores.
§ 1° No período a que se refere o “caput”, deste artigo, permanecerão em
vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas no Capítulo II, do
Decreto Estadual n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, e do Decreto Municipal 015 de 30
de maio de 2020, as quais estabelecem:
I - suspensão de eventos ou atividades com risco de disseminação
da COVID – 19, conforme previsão no Decreto Estadual n.° 33.608, de 30
de maio de 2020, e do Decreto Municipal 015 de 30 de maio de 2020;
II - manutenção do dever especial de proteção em relação a pessoas do grupo
de risco da COVID-19, na forma do Decreto Estadual n.° 33.608, de 30 de maio de
2020, e do Decreto Municipal 015, de 30 de maio de 2020;
III - manutenção do dever geral de permanência domiciliar mediante o
controle da circulação de pessoas e veículos, nos termos do Decreto Estadual n.°
33.608, de 30 de maio de 2020, e do Decreto Municipal 015, de 30 de maio de 2020;
IV - proibição da circulação de pessoas em espaços públicos e privados, tais
como praça e calçadões, admitida apenas a circulação em casos de deslocamentos para
atividades liberadas;
§ 2° Na prorrogação de que trata este artigo, fica mantido, nos termos
do Decreto estadual n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, e do Decreto Municipal 015, de

30 de maio de 2020, o dever geral de proteção individual relativo ao uso obrigatório de
máscara por todos 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.

§ 3º Nos termos deste Decreto, permanecendo neles liberadas apenas aquelas
atividades previstas no Decreto Estadual n.º 33.608, de 30 de maio de 2020, e do
Decreto Municipal 015, de 30 de maio de 2020, quais sejam:

a) indústria química e correlata; indústria de artigos de couro e calçados;
indústrias metalmecânica e afins; saneamento e reciclagem; energia; indústrias têxteis e
roupas; indústria de comunicação, publicidade e editoração; indústria e serviços de
apoio; indústria de artigos do lar; indústria de agropecuária; indústria de móveis e
madeira; indústria da tecnologia da informação; logística e transporte; indústria
automotiva;

b) cadeia da construção civil e da saúde

§ 4° O isolamento social rígido a que faz menção o inciso I, do
“caput”, deste artigo, observará as regras previstas no Decreto n.° 33.574,
de 05 de maio de 2020, e do Decreto Municipal 015, de 30 de maio de 2020.

§ 5° Ficam dispensadas do uso obrigatório de máscaras de proteção 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, bem como no
caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade, nos termos da Lei Federal n.°
14.019, de 2 de julho de 2020.

Art. 2° As atividades econômicas e comportamentais liberadas no Decreto nº
33.608, de 30 de maio de 2020, assim permanecerão durante a prorrogação do
isolamento social, as quais deverão continuar observando todas as condições
estabelecidas para a respectiva operação, em especial medidas sanitárias gerais e
setoriais definidas para o seguro funcionamento da atividade.

Art. 3º Fica proibido no Município de Umari festejos culturais que envolva
aglomerações de pessoas, até que seja efetivamente contida a propagação do COVID-19
e estabilizada a situação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Umari-CE, em 06 de julho de 2020.
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