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DECRETO 042 de 06 de setembro ,:·:: 2021. 

Mantem as medidas de isolamento 

social contra a covid-19 no estado do 

Ceara, com a liberactio de atividades. 

O Prefeito em Exercicio do Mur I Ipio de Missao Velha (CE), no uso de suas 

atribuicoes constitucionais e legai · , igentes: 

CONSIDERANDO a continuidade • , situacao de Calamidade Publica causada pela 

pandemia de SARS-COV2 (COVIDl · ·. novamente reconhecida em arnbito municipal 

por forca do Decreto 008 de 18 · ,: fevereiro de 2021, e reconhecida em 25 de 

fevereiro de 2021 pela da Ass : ! .ibleia Legislativa do Estado do Ceara que 

prorrogando o Decreto Legislativo :-45 de 8 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO o resultado de -uniao do cornite estrategico constitufdo pelo 

Estado do Ceara encarregado da ifinicao das medidas de isolamento social no 

Estado do Ceara, o qual vem a ser c: ustituido por tecnicos especialistas, autoridades 

do governo e, na condicao de obsei ·1dores, por chef es e representantes dos Poderes 

constituf dos; 

CONSIDERANDO a reducao apori'. : a pelos especialistas do Governo do Estado do 

Ceara dos dados epiderniologico: assistenciais relativos a Covid-19 no Estado, 

embora o cenario da pandemia ain 1 inspire cuidados e prudencia por todos; 

CONSIDERANDO que, diante dos urneros apurados pelo Governo do Estado do 

Ceara, ha condicoes de prosseguii , processo resporisavel de liberacao gradual de 

atividades econ6micas e comport? · entais em Missao Velha. 
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_. I PREFEITURA DA CIDADE 

CONSIDERANDO o tear do Decreto ?.;4.196 de 07 de agosto de 2021 que manteve o 

tear do decreto 34.173 de 24 de julho de 2021, do Governo do Estado do Ceara, 

DECRETA 

CAPiTULO I 

Secao I - DISPOSI<:OES GERAIS 

Art. 1 Q. Este Decreto prorroga a polltica de isolamento social para o enfrentamento 

da pandemia ate as 23:59 do dia 19 de setembro de 2021, com as especiflcacoes que 

seguem. 

Art. 2Q. No perfodo de isolame nto social mencionado no artigo 11! deste Decreto, 

continuara sendo vedado, conform o decreto 34.199, de 21 de agosto de 2021 do 

Governo do Estado do Ceara, o segu'nte, no Municipio de Missao Velha: 

I - Proibicao de festas e quaisquer tjpos de eventos, conforme previsao no art. 3°, § 

1 Q, inciso II, do Decreto n.? 33.963, de 04 de marco de 2021 do Governo do Estado 

do Ceara: 

II - Manutencao do dever especial de confinarnento e do dever especial de protecao 

a pessoas do grupo de risco da Covid-19, na forma dos arts. 6Q e 7°, do Decreto 

estadual n." 33.965, de 04 de marco de 2021; 

Ill - Recornendacao para que as pessoas permanecem em suas residencias, saindo 

somente em casos de real necessida-Ie: 

IV - Vedacao a entrada e perrnan ' -cia em hospitais, publicos ou particulares, de 

pessoas estranhas a operacao da re.ipectiva unidade, a excecao de pacientes, seus 

acompanhantes e profissionais quo trabalhem no local; 

V - Proibicao de aglorneracoes l1 pessoas em espacos publicos ou privados, 
I 

observadas as disposicoes desse d �c reto; 
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VI - Dever geral de protecao individual consistente no uso de mascara de protecao, 

observado o disposto no art. 12, do Decreto estadual n." 33.965, de 04 de marco de 

2021; 

VII - Possibilidade de retorno ao trabalho para atividades liberadas das pessoas 

acima de 60 (sessenta) anos ou tom fatores de risco da Covid-19 que tenham 

cornprovacao de imunidade ou de adoecimento ha mais de 30 (trinta) dias ou que ja 

tenham tornado as 02 (duas) doses da vacina contra a doenca, decorridas, neste 

ultimo caso, 03 (tres) semanas da l'.lltima aplicacao: 

VIII- lncidencia do dever especial c'.e protecao as pessoas com idade igual ou inferior 

a 60 (sessenta) anos somente aqueles enquadrados na situacao do art. 2Q, § 3Q, do 

Decreto n." 33.955, de 26 de fevereiro de 2021 do Governo do Estado do Ceara: 

IX - Recornendacao ao setor privado com atividades liberadas para que priorize o 

trabalho remoto; 

Art. JQ E permitido o uso de espacos publicos e privados abertos, inclusive 

"arenhinhas", para a pratica de atividade ffsica e esportiva individual ou coletiva, 

desde que evitadas aglorneracoes e observado o disposto no art. 2Q, deste Decreto. 

Secao II - DAS ATIVIDADES ECONOMICAS 

Art. 4!! 0 funcionamento das atividades econ6micas, durante o isolamento social, no 

Municipio de Missao Velha, observara o seguinte: 

I - 0 cornercio de rua e services, inclusive escrit6rios em geral, funcionarao de 08h 

as 22h, observada a lirnitacao de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de 

atendimento simultaneo de clients _, 

II - restaurantes e buffets poderao funcionar de 9h as Oh, limitada em 50% 

(cinquenta por cento) a capacidad- para atendimento simultaneo de clientes; 

Ill - lnstituicoes religiosas poderao prornover celebracoes presenciais ate as 22h; 

IV - A cadeia da construcao civil intciara as atividades a partir das 7h. 
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§ lQ Nao se sujeitam a restricao de orario de funcionamento exclusivamente: 

a) services publicos essenciais; 

b) farmacias: 

c) supermercados, padarias e congeneres, permitido o atendimento presencial de 

clientes para o cafe da manha a pa-t'r das 6h; 

d) industria: 

e) postos de combustfveis; 

f) hospitais e demais unidades de saude e elf nicas odontol6gicas e veterinarias para 

atendimento de ernergencia: 

g) laborat6rios de analises clinicas: 

h) seguranca privada; 

i) imprensa, meios de cornunicacao e telecomunicacao em geral; 

j) oficinas em geral e borrachari is situadas na Linha Verde de Logfstica e 

Distribuicao do Estado, conformed finido no Decreto n.? 33.532, de 30 de marco de 

2020 (rodovias federais e estadua. ); 

I) funerarias, 

§ 2QAs instituicoes religiosas ponerao realizar celebracoes presenciais, desde que 

respeitados o limite de 70% (setenta por cento) da capacidade e as regras 

estabelecidas em protocolos sanitarIos. mantida, em todo caso, a recornendacao 

para que as celebracoes perrnanec.im sendo realizadas exclusivamente da forma 

virtual. 

§ 3Q O funcionamento dos escritririos de advocacia observara o disposto neste 

artigo. 

§ 4Q O funcionamento de teatros, observadas as mesmas condicces e protocolos 

sanitaries previstos para os cinemas; 
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§ SQ Poderao as academias funcionar exclusivamente para a pratica de atividades 

individuais, de segunda a domingc, de Sh30min as 22h30minesde que: 

I - 0 funcionamento se de por horar!o marcado; 

II - Seja respeitado o Ii mite de ,�0% ( quarenta por cento) da capacidade de 

atendimento presencial sirnultane rde clientes; 

Ill - Observados todos os protoco.os de biosseguranca, 

§ 6Q Os estabelecimentos que o,Jrram como "buffet" e assemelhados poderao 

funcionar desde que exclusivamente para a atividade de restaurante e observado o 

seguinte: 

I - Limitacao de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento 

sirnultaneo de clientes; 

II - Obediencia as regras sanitarias estabelecidas para o setor para alirnentacao fora 

do lar; 

Ill - Proibicao da realizacao de quaisquer eventos, abertos ou com publico fechado, 

bem como de celebracoes como casamentos, aniversarios e similares. 

§ 7Q As autoescolas poderao ministrar aulas praticas de direcao veicular no horario 

de 6h as 19h, de segunda a dorni.igo, desde que mediante previo agendamento e 

atendimento dos protocolos sanit: dos, observado, quanta ao funcionamento dos 

estabelecimentos para atendimento, o horario estabelecido no "caput", deste artigo. 

§ SQ Em qualquer horario e periodo de restricao ao funcionamento, poderao os 

estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por service de entrega, 

inclusive par aplicativo. 

§ 9Q. Os restaurantes de hotels. p · usadas e congeneres poderao funcionar sem 

restricao de horario para hospe.ies, aplicavel, quanta ao atendimento de nao 

h6spedes, o disposto no inciso II, do "caput", deste artigo. 

§ 10. Recomenda-se aos estabelecimentos bancarios a extensao do horario de 

funcionamento na conformidade de Jisposto neste artigo. 
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Art. 52 Sem prejufzo do ja dispostoneste Decreto, ficam liberado(a)s, no Municipio 

de Missao Velha: 

I - O funcionamento de feiras livres, obedecidos o distanciamento mfnimo, inclusive 

entre os boxes de venda, a capacidarie maxima de 50% (cinquenta por cento), alern 

das medidas sanitarias previstas em protocolos; 

II - Liberacao das areas de lazer e das piscinas de clubes, desde que definidos os 

criterios para uso seguro, observada a limitacao de 30 (trinta por cento) da 

capacidade e observados protocolos sanitaries: 

Ill - operacao de parques de diversao, com uso obrigat6rio de mascaras de protecao 

pelos usuarios, devendo ser obedecida a capacidade maxima de 30% (trinta por 

cento), bem como as demais medidas estabelecidas em protocolos sanitaries: 

IV - Liberacao, em buffets, de eve-itos sociais a partir de data a ser divulgada pela 

SESA ap6s definicao dos protocolos aplicaveis, observado seguinte: 

a) limitacao da capacidade em 200 (c�uzentos) pessoas para ambientes abertos e 100 

(cem) para fechados, observada, em todo caso, o dimensionamento dos espacos: 

b) controle rigoroso do acesso, s6 admitindo o ingresso de pessoas ja vacinadas com 

02 (duas) doses ou com comprova:;ao de testagem negativa para a Covid-19 (exame 

de antfgeno ou RT-PCR) em exarne realizado no prazo maxirno de ate 48 (quarenta 

e oito) horas antes do evento. 

V - 0 funcionamento de museu , bibliotecas e cinemas, observadas as regras 

estabelecidas em protocolo sanitar.o, bem como a lirnitacao de capacidade de 50% 

(cinquenta por cento), para musei.s e bibliotecas, e de 30% (trinta por cento), para 

cinemas; 

VI - A realizacao de reunifies di? trabalho em ambientes privados abertos ou 

fechados, desde que: 
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a) seja limitado o numero de participantes em 200 (duzentas) pessoas para reunifies 

a serem realizadas em ambientes ab .rtos e em 100 (cem) pessoas para reuni6es em 

ambientes fechados, observado, ern todo caso, o nurnero maxima de pessoas por 

metragem do espaco estabelecido �P1 protocolo sanitario: 

b) nao se realize qualquer tipo de r: .ebracao ou festividade durante a reuniao: 

c) Seja observado o distanciamer.tc mfnimo e o uso obrigat6rio de mascaras de 

protecao, 

VII - 0 funcionamento de parcues aquaticos associados a empreendimentos 

hoteleiros, limitada a 60% (sessenr-: por cento) da capacidade de atendimento; 

Art. 6Q. As atividades econ6micas a torizadas observarao as seguintes medidas de 

controle a disserninacao da Co id -19, sem prejufzo de outras definidas em 

protocolos sanitaries: 

I - Restaurantes e hotels: 

a) proibicao da realizacao de qualquer evento, inclusive celebracao de casamento, 

em restaurantes, hotels e outros estabelecimentos similares, seja aberto ou fechado 

o ambiente; 

b) Disponibilizacao de musica ambi nte, inclusive com musicos, vedado espaco para 

danca e qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e afins. 

c) limitacao a 6 (seis) pessoas p or mesa nos restaurantes e afins, alern do que: 

limitacao do atendimento a consume no local ou viagem, sem permitir pessoas em 

pe, inclusive na calcada: proibicao de fila de espera na calcada: e utilizacao de filas 

de espera eletr6nicas; 

II - Hotels, pousadas e afins: 

a) lirnitacao, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e 

quartos ao maxima de 03 (tres) adu tos ou 02 (dois) adultos com 03(tres) criancas, 

b) obediencia as regras previstas no inciso I, deste artigo, pelos restaurantes em 

hotels, pousadas e afins; 
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Ill -Comercio de rua: realizacao du controle eletr6nico nas entradas principais dos 

shoppings informando, atraves d:t·paineis, a quantidade maxima permitida e a 

quantidade de pessoas naque!e mo· iento no local 

Secao Ill - llO TOQUE DE RECOLHER 

Art. 72 0 "toque de recolher" sera observado, no Municfpio de Missao Velha, de 

segunda a domingo, no horario de lh as Sh. 

Paragrafo unico, No perfodo previsto no "caput", deste artigo, fica estabelecido(a): 

I - Proibicao da circulacao de pessoas nas ruas e espacos publicos, permitidos 

deslocamentos somente nos casos de services de entrega, para atividades liberadas 

nos termos do inciso II, deste artigo. ou em funcao do exercfcio da advocacia ou de 

funcoes essenciais a [ustica na defe ,1 da liberdade individual; 

II - Vedacao ao funcionarnento de quaisquer atividades econ6micas e 

comportamentais, salvo as previstas no§ 1 Q, do art. 3Q, deste Decreto. 

CAPITULO II DO DEV[ 'GERAL DE COOPERA(:AO SOCIAL 

Art. 82. Fica estabelecido o dever zeral de cooperacao social durante o perfodo de 

vigencia da polftica de isolarnento social, cumprindo aos cidadaos e demais 

entidades o dever de colaboracao. nomeadamente no cumprimento de ordens ou 

instrucoes dos orgaos e agentes res onsaveis pela seguranca, protecao civil e saude 

publica na pronta satisfacao de solicitacoes que justificadamente lhes sejam feitas 

pelas entidades competentes pan a concretizacao das medidas previstas neste 

Dec re to. 
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CAPITULO II: HAS DISPOSI(:OES FINAIS 

Art. 92 - Na fiscalizacao e aplicac.io das medidas de controle estabelecidas neste 

Decreto, as autoridades publicas cr.mpetentes deverao, prioritariamente, primar 

por condutas que busquem a sensibilizacao e a conscientizacao da comunidade 

quanta a importancia das medidas d ! isolamento e distanciamento social, bem coma 

de perrnanencia domiciliar. 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Missao Velha, aos 06 de setembro de 2021. 

LUIZ ROSEMBl;'RG DANTAS MACEDO FILHO 

P1·•? eito Municipal 
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