
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 461/2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dlspoe sobre medidas restritivas de 
enfrentamento a pandemia da COVID-19, 
no amblto do municipio de Farias Brito, e 
da outras providencias; 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA, 
NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, QUE LHE CONFEREM A LEI 
ORGANICA DO MUNICIP!O, 

CONSIDERANDO 'o aqravarnento da - pandemia -da ·-cOVID-19 em todos os 
Municfpios do Estado do Ceara, bem cornoo-aumento de cases no arnblto do 
Municfpio de Farias Brito: fato ��te que gera o 'comprometimento -do sistema publico 
municipal de Saude, bem como os centres de referenclas regionais; 

CONSIDERANDO o pequerio indice de vacinacao alcancado pelo municipio de 
Farias Brito, em __ virtude.da pouca disponibilidade pelo Sistema Unico de saude - 
SUS, das vacinas destinadas a imunizacao, principalmente da populacao de risco, 
idosos acima de 70 anos.de idade e pessoas com comorbidade; 

,.,. . 

CONSIDERANDO as .disposic;oes do Decreto Estadual n° 33.936, de 17 de fevereiro 
de 2021, em ·q!J.e houve a intensiticacao das medidas de restricao a circulacao de 
pessoas; bem corno de alteracao de horarios de funcionamento de instituicoes 
publicas e privadas; bem como a suspensao de aulas, tanto em mstltutcoes publicas 
como em instituicoes privadas; 

CONSIDERANDO a premente necessidade de disciplinar, no arnbito do municfpio 
de Farias Brito, notadamente do Poder Executive e Poder Legislative, a suspensao 
dos expedientes funcionais, bem como disciplinar o trabalho remote dos servidores; 

DECRETO: 

Art. 1°. Fica instituido, no ambito do Peder Executive, o regime de trabalho 
remoto, consistente esse na realizacao de expedientes e tarefas institucionais no 
ambito domestico, usando os instrumentos de informatica e telematlca para 
cumprimento de tarefas ordinaries da adminlstracao publica. 
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§ 1° Ficam exclufdos do regime de trabalho remoto os equipamentos da 
Secretaria de Saude, destinados ao atendimento das pollticas de saude publica, 
especialmente a unidade hospitalar municipal, as unidades basicas de saude 
(pastas de saude), bem como os centres especializados, CAPS, CRAO, Viqilancia 
Sanitaria e similares, todos considerados services essenciais, nos termos do 
Decreto Estadual de regencia; 

§ 2° Tarnbem pelo seu carater de essencial, ficam exclufdos os services 
desenvolvidos pelos equipamentos da Asslstencia Social, GRAS e CREAS, 
Conselho Tutelar e similares. 

§ 3° Ficam tambern exclufdos do trabalho remoto as atividades municipals 
incompatf veis com o teletrabalho, ficando a definlcao a cargos dos respectivos 
Secretaries municipais, que prornoverao a classificacao par meio de Portaria 
lnterna. 

Art. 2°. As atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino, publicos e 
privados, no ambito do Municfpio de Farias Brito, estao suspensas a partir do dia de 
assinatura deste Decreto, par prazo indeterminado, ate que haja a rnodiflcacao da 
gravidade dos indicadores estaduais sobre a Pandemia. 

§ 1° A Secretaria Municipal de Educacao promovera as devidas adaptacoes 
no Plano Municipal de Retomada das aulas, fixando coma premissa o ensino de 
natureza remota, usando as ferramentas virtuais necessarias a lnclusao maxima dos 
alunos da rede publica municipal; 

§ 2° Fica a Secretaria Municipal de Educacao, como gestora do Plano de 
Retomada, autorizada a proceder nas buscativas dos alunos que eventualmente se 
evadiram do ambiente escolar, no sentido de promover o retorno ao sistema 
municipal de ensino. 

Art. 3°. Ficam proibidas, no arnbito do municfpio de Farias Brito, as seguintes 
atividades e comportamentos: 

I - Reahzacao de festas e eventos, pubticos ou particulares, que resultem em 
aqlomeracao e ou grande circulacao de pessoas, especialmente festas e 
confraternizacao em ambientes fechados. 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
Rua Jose Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-00 

email. gabinetedoprefeito@bol.com.brTel: (88) 3544 1223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

11 - Entrada ou permanencia em hospitais publicos e privados, bem como em 
unidades de saude destinadas ao atendimento de pessoas enfermas, de pessoas 
estranhas ao service e a operacao da respectiva unidade, a excecao dos pacientes 
e seus acompanhantes e os respectivos profissionais que trabalhem no local; 

Ill - A circulacao de pessoas, no perlodo entre as 22h as Sh, em espaco e 
vias publicas, salvo em razao de atividades ou services essencias, ou em casos de 
urqencia e emerqencia. 

IV - A comercializacao e o consumo, em espacos de uso publico ou coletivo, 
de bebidas alco61icas no perlodo das 20h as Sh, estendendo-se a vedacao para 
quaisquer estabelecimentos comerciais, panificadoras, servicos de conveniencia em 
postos de combusUveis, clubes sociais e desportivos e areas comuns de 
condornlnios ou afins; 

Art. 4°. Os servicos e atividade privadas, enquadradas nas fases permitidas 
no Plano de Retomada Estadual, deverao funcionar com as seguintes restricoes de 
horario e perlodo: 

.............. 

I - De segunda a sexta, a partir das 20h ate as 6h do dla seguinte, ficarao 
suspensas quaisquer atividades do cornercio e de services: 

' . -· 
� �- 

II - Aos sabados e domingos, os restaurantes e demais estabelecimentos para . v 

allmentacao fora do lar nao funcionarao entre 1 Sh ate as 6h do· dia seguinte; . . 

Ill - Outros estabelecimentos do comercio e de services, nao funcionarao no 
perlodo das 17h ate as 6h do dia seguinte. ·· 

§ 1° No horario de restricao de que tratamos incisos I e II, do "caput", deste 
artigo, s6 poderao funcionar: 

I - services publicos essenciais; 

11 - farmacias; 

Ill - industrla: 

IV - supermercados/congeneres; 
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V - pestos de combustfveis; 

VI - hospitais e demais unidades de saude e de servicos odontol6gicos e 
veterinaries de emerqencia; 

VII - laborat6rios de analises clfnicas; 

VIII - sequranca privada; 

IX - imprensa, meios de comunicacao e Jele�omunicac;ao em geral; 

X - funerarias. 

§ 2° Em qualquer horario e perf odo de sus-i:ien·sao das atividades, poderao OS 
,. .. \·.' ... _..., 

estabelecimentos · funcionar desde que exclusivamente por servico de entrega, 
inclusive por aplicativo .. 

§ 3° Alem.dos hor'arj6s previstos nos incises- do: "caput", deste artigo, os 
restaurantes de, _,hoteis,. · pousadas e conqeneres · airfda poderao funcionar, de 
segunda a sexta-felra. das 20h as 22h, bem como aos sabados e domingos, das 
15h as 22h, desde ,:-.-que exclusivarnente para o atendimen_to de h6spedes, 
identificados ff sica e �<.:, individualmente, cabendo aos estabelecirnentos a 
responsabilidade·pelo coritrole. 

Art. 5°. Nos termos · do Decreto Estadual n° 33.936, de 17 de fevereiro de 
2021, fica estabelecido "toque de recolher" no rnuniclpio; do Farias Brito, ficando 
proibida, todos os dias, das 22h as 5h· do.dia sequinte, a· clrculacao de pessoas em 
ruas e espacos publicos, salvo em funcao de servlcos de entrega, para 
deslocamentos a atividades previstas no §1° deste artigo, ou em razao do exercicio 
da advocacia na defesa da liberdade individual, ficando o responsavel sujeito as 
sancoes previstas 

§1 ° - Sao permitidos os seguintes deslocamento: 

a) por motives de saude, pr6prios e de terceiros, para obter ou facilitar 
assistencia em hospitais, clinicas, postos de saude e outros estabelecimentos do 
rnesmo genera; 

( 
� 

li'itlLf:I 
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b) entre os domicflios e os locais de trabalho de agentes publicos: 

c) entre os domicflios e os locais de trabalho autorizados a funcionar; 

d) para assistencia ou cuidados de pessoas com deficiencia, criancas, 
progenitores, idosos, dependentes ou pessoas vulneraveis; 

e) para participacao em ates administrativos ou judiciais, quando convocados 
pelas autoridades competentes; 

f) aqueles necessaries ao exercl cio das atividades de imprensa e advocacia; 

g) transporte decarqa; 

h) de pessoas dorniciliadas 
e_m mais de U�. municfpio do Estado, desde que 

devidamente comprovados arnbos os domicflios; 

i) de cornprovacao .. "'d6cumental de reserva -previamerite realizada ou de 
pagamento efetuado, ate a data de publicacao deste · Decreto, para estadia em 
estabelecimentos formais de hospedagem; 

j) por motives d�}. forca maier ou necessidade impreterfvel, desde que 
devidamente justificados, 

. . .. 
§ 2° Para a circulacao excepcional autorizada no § 1 °, deste artigo, as 

pessoas em desloc.amento deverao portar · documento ou declaracao subscrita 
demonstrando o enquadramento na excecao informada, · admitidos outros meios 
idoneos de prova. 

§ 3° Das 17h as 5h do dia seguinte, todos os dias, flea proibida a utillzacao de 
espacos publicos, tais coma pracas, campos, "areninha", quadras e calcadoes, 

Art. 6° A fiscalizacao quanta ao disposto neste artigo, dar-se-a de forma 
concorrente entre agentes da Secretaria da Saude (SMS), especialmente da 
Viqilancia Sanitaria Municipal, dos Agentes do Departamento Municipal de Transite 
- DEMUTRAN e de eventuais servidores publicos destacados para atividades 
especificas, por ato do Chefe do Peder Executive e, ainda em colaboracao, com as 
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forca militar do Estado do Ceara, por meio do Destacamento local de Farias Brito, 
quando necessario. 

Art. 7°. Em caso de descumprimento injustificado ao disposto neste Decreto, 
que visa impedir introducao ou propaqacao da doenca contagiosa,o infrator se 
sujeitara: 

I - Se pessoa fisica: a pena de multa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 
por pessoa, sem prejuf zo da incidencia do disposto no art. 268 do C6digo Penal 
Brasileiro. 

11 - Se pessoa jurf dica: pena · de· rnulta, a ser fixada · em, patamar nao inferior a 
R$ 1.000,00(mil reals) e nao superior a R$. t0.:000,00 (dez mil reais), sendo 
majorada ate o valor de R$7,:5.000,00 (setenta :� 'cinco mil reals) comprovada a 

',' -· 
reincldencia. 

§ 1 ° Constatada qualquer infracao ao disposto neste decreto, sera o 
estabelecimento multado e,J€ra imediatamente interditado o seu funcionamento por 
07 (sete) dias. '.:, ,, 

§ 2° 0 disposto nesta Secao nae afasta a responsabilizacao civil ea criminal, 'L • 
nos termos do art. 268,�do C6digo Penal, que preve CO!TIO crime contra a saude 
publica o =. de infringir determlnacao do Poder Publico destinado a impedir a 
introducao ou propaqacao de doenca contagiosa. 

Art. 8°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 9°. Revogam-se as disposicoes em contrario. 

PUBLIQUE - SE 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, 
EM 19 DE JANEIRO DE 2021. 

O AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 
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