DECRETO Nº 048, de 03 de novembro de 2020.

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NA FORMA DO
DECRETO Nº33.519, 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 08 de novembro de 2020 ficam prorrogadas, no Município de
Umari, as medidas de isolamento social previstas no Decreto Estadual n.° 33.519, de 19
de março de 2020, e suas alterações posteriores, sem prejuízo da observância ao disposto
neste Decreto, e o Decreto Municipal nº 03 de 17 de março de 2020, e suas
alteraçõesposteriores.
Art. 2° Na prorrogação do isolamento social, permanecem em vigor todas as
medidas gerais e regras de isolamento social previstas no Capítulo II, do Decreto Estadual
n.° 33.608, e suas alterações posteriorese do Decreto Municipal nº 015 de 30 de maio de
2020e suas alterações posterioresnos seguintes termos:
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 nº 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 nº 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;
VII - adoção pelas atividades e serviços liberados, inclusive os prestados por
órgãos e entidades públicas, de meios remotos de trabalho sempre que viáveis técnicas e
operacionalmente.
§ 1° Na prorrogação do isolamento social, permanece em vigor o dever geral de
proteção individual em todo Município consistente no uso obrigatório de máscara de
proteção por aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente quando
estiverem em espaços públicos ou privados acessíveis ao público, dentro de transporte
público coletivo ou privado remunerado individual.
§ 2° 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.
§ 3º Continuam autorizadas a voltar ao trabalho as pessoas em atividades liberadas
acima de 60 (sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham

comprovação de imunidade ou de adoecimento há mais de 30 (trinta) dias, nos termos do
Decreto n° 33.627, de 13 de junho de 2020.
§ 4° O dever especial de proteção a que se refere o inciso II, do § 1°, deste artigo,
em relação às pessoas de idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, segue sendo
aplicável somente aquelas que forem portadoras de cardiopatia grave, diabetes insulina
dependente, de insuficiência renal crônica, asma grave, doença pulmonar obstrutiva
crônica, obesidade mórbida, doenças neoplasias malignas, imunodeprimidas e em uso de
medicações imunodepressores ou outras enfermidades que justifiquem, segundo
avaliação e atestado médico, o isolamento mais restritivo, conforme previsão do § 6º, do
art. 1º, do Decreto n.º 33.631, de 20 de junho de 2020.
§ 5° No período do art. 1°, deste Decreto, permanecerão autorizadas as seguintes
atividades:
I – a operação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros no
Município de Umari, regular e complementar, desde que cumpridas todas medidas de
sanitárias específicas para o setor, sem prejuízo do atendimento ao disposto no § 6°, do
art. 2°, do Decreto Estadual n.° 33.645, de 4 de julho de 2020;
II – a circulação de pessoas, para a prática esportiva individual, em espaços
públicos e privados acessíveis ao público, desde que observadas pelos frequentadores
todas as medidas de proteção previstas neste Decreto, tais como uso obrigatório de
máscara e distanciamento mínimo, vedando-se, em todo caso, qualquer tipo de
aglomeração.
III - a celebração de cerimônias religiosas com ocupação de 100% (cem por cento)
da capacidade do espaço e uma pessoa por cada 7m², atendidas as medidas de segurança
definidas em protocolo específico para a atividade;
IV - A cadeia de alimentação fora do lar funcionando exclusivamente durante o
dia, de 6h às 22h, observadas as medidas previstas no Protocolo Setorial.
V - o uso de academias, limitado a 50% (cinquenta por cento) da capacidade,
desde que não ocorram o contato físico ou o compartilhamento de materiais e sejam
observadas as medidas sanitárias previstas no Protocolo Setorial;
VI - o funcionamento de bares e clubes, limitado o atendimento a 20% (vinte por
cento) da capacidade e durante o dia, de 10hs às 18hs desde que respeitados os protocolos
geral e específicos para funcionamento;

Parágrafo Primeiro- O responsável pelo templo deve orientar os membros e
demais frequentadores sobre práticas preventivas cotidianas como uso de máscaras,
higiene das mãos, etiqueta respiratória, bem como a não comparecerem nos cultos, missas
e outras celebrações caso apresentem sintomas gripais (tosse, dificuldade para respirar,
febre, entre outros), bem como se forem diagnosticados como casos suspeitos ou
confirmados de contaminação pela COVID-19.

Parágrafo Segundo- O responsável pelosbares e similares deve orientar os
clientes e demais freqüentadores sobre práticas preventivas cotidianas como higiene das
mãos, bem como a não comparecerem caso apresentem sintomas gripais (tosse,
dificuldade para respirar, febre, entre outros), bem como se forem diagnosticados como
casos suspeitos ou confirmados de contaminação pela COVID-19.
Art. 3° No município de Umari passam a ser autorizadas, desde que respeitados
os Protocolos Geral e Setorial, as seguintes atividades educacionais presenciais, conforme
previsto na Tabela I, deste Decreto:
I - Educação Infantil na rede privada de ensino, limitada a 30% (trinta por cento),
sem contato físico, da capacidade de alunos desse nível de ensino;
II - atividades extracurriculares de idiomas de músicas e de informática, até o
limite da capacidade;
III - atividades extracurriculares que correspondam a nível de ensino que esteja
liberado nos termos deste Decreto, observadas a capacidade de alunos e as regras
sanitárias estabelecidas para as atividades de cada nível de ensino liberado;
IV - aulas práticas e estágios do Ensino Superior para concludentes e não
concludentes, até a capacidade total de alunos desse nível de ensino;
V - apoio à educação previstas na Tabela I, deste Decreto, até a capacidade total
de atendimento.
Parágrafo único. No tocante às avaliações educacionais autorizadas na forma do
inciso V, deste artigo, os estabelecimentos de ensino situados no município liberados para
a educação presencial, nos termos deste Decreto, deverão observar o seguinte:
I – as avaliações poderão ser realizadas facultativamente na forma presencial até
o limite máximo de alunos liberados para as aulas presenciais nos termos deste Decreto;
II – não poderá a opção pela avaliação presencial importar em diferenciação, de
qualquer natureza, de critérios de avaliação com relação aos alunos que optarem pelo
sistema de avaliação remoto.
Art. 4° 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 condiçõesestabelecidas para a
respectiva operação, em especial medidas sanitárias gerais e setoriais definidas para o
seguro funcionamento da atividade.
Art. 5º. O município de Umari, integrante da Região de Saúde do Cariri continua
na Fase 4 do Processo de Abertura Responsável das Atividades Econômicas e
Comportamentais no Estado do Ceará, ficando liberadas, nessas localidades, as atividades
previstas na Tabela I, do Anexo I, deste Decreto.

§ 1° A liberação de atividades a que se refere este artigo dar-se-á conforme as
regras previstas no Decreto Estadual n.° 33.617, de 06 de junho de 2020.
§ 2° O desempenho das atividades liberadas será submetido a contínuo
monitoramento da Secretária da Saúde, sem prejuízo da rigorosa fiscalização por parte
órgãos estaduais e municipais competentes quanto à observância de todas as medidas
sanitárias previstas para o funcionamento.
Art. 6º 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 03 de novembro de 2020.

MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
Prefeita Municipal de Umari

Anexo I

FASE 4 DO PROCESSO DE ABERTURA RESPONSÁVEL DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS E COMPORTAMENTAIS EM UMARI
TABELA I
CADEIAS
TRABALHO
DETALHAMENTO
PRESENCIAL
INDÚSTRIA QUÍMICA E
CORRELATOS

100%

ARTIGOS DE COUROS E
CALÇADOS
CADEIA METALMECÂNICA
E AFINS

100%

SANEAMENTO E
RECICLAGEM
CADEIA ENERGIA
ELÉTRICA

100%

CADEIA DA CONSTRUÇÃO

100%

TÊXTEIS E ROUPAS
COMUNICAÇÃO,
PUBLICIDADE E
EDITORAÇÃO
INDÚSTRIAS E SERVIÇOS
DE APOIO

100%
100%

ARTIGOS DO LAR
CADEIA AGROPECUÁRIA

100%
100%

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
CADEIA AUTOMOTIVA
COMÉRCIO DE OUTROS
PRODUTOS

100%

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
HIGIENE E LIMPEZA
ESPORTE, CULTURA E
LAZER

100%

ATIVIDADES RELIGIOSAS

100%

ALIMENTAÇÃO FORA DO
LAR

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

Indústria de químicos
inorgânicos, plástico, borracha,
solventes, celulose e papel
Indústria e Comércio
Fabricação de ferramentas,
máquinas, tubos de aço,
usinagem, tornearia e solda e
comércio atacadista
Recuperação de materiais
Construção para barragens e
estações de energia elétrica,
geradores
até 100 operários obra,
escritório e cadeia produtiva
com 40%
Indústria e comércio
Comércio de livros e revistas

Comércio de artigos de
escritório, armas e serviços de
manutenção. Contabilidade,
Indústria e comércio
Comercialização de flores e
plantas, couros
Indústria e comércio
Indústria, comércio e serviços
Comércio de saneantes, livraria,
brechós, papelarias, doces e
caixões
Comércio de higiene e
cosméticos
Fabricação e comércio de
aparelhos esportivos,
instrumentos e brinquedos.
Academias com 50% de sua
capacidade.
Celebrações religiosas com
limitação de 100% da
capacidade
Restaurantes, lanchonetes e
similares, bares e clubes com
20% de sua capacidade.

Educação infantil
privada de ensino

na

rede

30%

Atividades
extracurriculares
(idiomas, músicas, informática)

100%

Atividades extracurriculares que
correspondam a níveis de ensino
que estejam liberados
Aulas práticas e estágios do
Ensino Superior

Capacidade correspondente à
do nível de ensino liberado

Apoio à educação (transporte
escolar, testes vocacionais;
avaliações educacionais para
níveis de ensino liberados para
atividade presencial; testes de
proficiência
em
línguas
estrangeiras e exames para
admissão
em
escolas
e
universidades situadas fora do
território nacional

100%

100%

sem contato físico; até 30% da
capacidade de atendimento do
respectivo nível de ensino
liberado, desde que respeite os
protocolos geral e específicos
sem contato físico; até 100% da
capacidade de atendimento do
respectivo nível ou atividade de
ensino liberado, desde que
respeite os protocolos geral e
específicos
sem contato físico, respeitados os
protocolos geral e específicos
para concludentes e nãoconcludentes, até 100% da
capacidade de atendimento do
respectivo nível ou atividade de
ensino liberado, desde que
respeite os protocolos geral e
específicos
até 100% da capacidade, desde
que respeite os protocolos geral e
específicos.

