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DECRETO MUNICIPAL Nº 031/2020 

 

Dispõe acerca da suspensão das atividades que indica e dá 

outras providências. 

 

O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE, no uso de suas 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais que visem à redução do risco de doenças e suas consequências, e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 

forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a prorrogação da vigência do Decreto Estadual nº 30.519/20, pelo 

Decreto Estadual nº 33.637/20. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º. Continuam SUSPENSAS no âmbito do Município de Chorozinho, até o dia 14 

de JULHO de 2020, as atividades relacionadas a: 

I - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres; 

II - templos, igrejas e demais instituições religiosas; 

III - equipamentos culturais, públicos e privados, e feiras livres; 

IV - academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares; 

V - indústrias, bem como respectivos fornecedores e distribuidores, lojas ou 

estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada, salvo 

os relacionados no art. 3º deste Decreto; 

VI - atividades presenciais em escolas, cursos e faculdades de qualquer natureza, pública ou 

privada. 
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Art. 2º. Fica excluído das atividades suspensas pelo art. 1º deste Decreto, o funcionamento 

de restaurantes, postos de combustíveis, oficinais em geral e de borracharias situadas às 

margens da Rodovia BR116, vedada a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h nos casos 

de restaurantes e de lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis. 

 

Art. 3º. Fica AUTORIZADO o funcionamento de funerárias, revendedoras de 

água e gás, estabelecimentos bancários, lotéricas, padarias, clínicas 

veterinárias, lojas de material de construção (e os serviços de construção civil 

e correlatos, inclusive reformas), marcenarias, lojas de produtos para animais, 

supermercados/congêneres, farmácias, comércio médico e ortopédico, óticas, 

podologia, terapia ocupacional, cabeleireiros, barbearia, manicure, fábricas de 

confecção de roupas e o transporte intermunicipal por meio de táxis, que 

deverão observar todas as providências necessárias para evitar aglomerações 

nos estabelecimentos, preservar o distanciamento mínimo entre as pessoas e 

garantir a segurança de clientes e funcionários, sem prejuízo da observância 

OBRIGATÓRIA das seguintes medidas: 

I – funcionamento limitado ao período de 06h às 18h, de segunda-feira a sábado, e de 06h às 

14h aos domingos e feriados; 

II - disponibilização de álcool 70% para clientes e funcionários, preferencialmente em gel; 

III - uso obrigatório de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, e outros equipamentos 

de proteção individual que sejam indispensáveis à segurança de todos os trabalhadores; 

IV - dever de impedir o acesso ao estabelecimento, de pessoas que não estejam usando 

máscaras, bem como de impedir a permanência simultânea de clientes no seu interior, que 

inviabilize o distanciamento social mínimo de 02 (dois) metros. 

V - autorização para ingresso nos estabelecimentos de somente uma pessoa por família, 

vedada a permanência no local por tempo superior ao estritamente necessário para a 

aquisição dos produtos e/ou prestação do serviço; 

VI - atendimento prioritário das pessoas do grupo de risco da COVID-19.  
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§1º. No cumprimento ao disposto no inciso III deste artigo, os estabelecimentos deverão 

afixar cartazes, nas respectivas entradas, informando sobre a obrigatoriedade de uso de 

máscaras e do dever de distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as pessoas. 

 

Art. 4º. À exceção do que trata o art. 2º deste Decreto, fica autorizado o funcionamento de 

restaurantes e lanchonetes, desde que os pedidos sejam atendidos exclusivamente por meio 

de serviços de entrega, bem como das farmácias, fora do horário das 06h às 18h, desde que 

os pedidos também sejam atendidos por meio de serviços de entrega. 

 

Art. 5º. Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, pelas 

pessoas que porventura necessitem se deslocar de suas residências, enquanto estiverem em 

espaços ou locais públicos, dentro de táxis ou em estabelecimentos comerciais com 

funcionamento autorizado. 

 

Art. 6º. Fica autorizada a restrição de mobilidade por veículos automotores, mediante a 

colocação de barreiras móveis, nas vias públicas da sede do Município de Chorozinho, 

conforme conveniência apurada pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano, com a finalidade de diminuir o fluxo de veículos e de pessoas na 

cidade. 

 

Art. 7º. A partir do dia 06 de julho de 2020, passam a ser liberadas, no âmbito do 

Município de Chorozinho, as atividades econômicas e comportamentais na forma, condições 

e percentuais previstos no art. 3°, do Decreto Estadual n.° 33.617, de 06 de junho de 

2020, observado o seguinte:  

I - atividades já liberadas no Decreto nº 33.608, de 30 de maio de 2020 e que 

serão ampliadas:  

a) indústrias têxteis e roupas; indústria de móveis e madeira; logística e transporte;  

b) cadeia da construção civil.  
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c) comércio de artigos de couro e calçado; comércio atacadista da cadeia metalmecânica e 

afins; comércios da cadeia têxtil e roupa; comércio de livros e revistas; comércio de artigos 

do lar; comércio da cadeia agropecuária; comércio moveleiro; comércio da cadeia de 

tecnologia da informação; comércio de bicicletas na cadeia de logística e transporte; 

comércio automotivo e serviços; comércio de outros produtos; comércio de aparelhos 

esportivos, instrumentos e brinquedos.  

 

II - novas atividades liberadas:  

a) alimentação fora do lar; assistência social; e atividades religiosas. 

§ 1° A liberação das atividades previstas neste artigo observará as regras previstas no art. 3°, 

do Decreto n.° 33.617, de 06 de junho de 2020, à exceção do disposto nos seus §§ 7° e 8°, 

ficando o respectivo desempenho submetido ao contínuo monitoramento da Secretária da 

Saúde, sem prejuízo da rigorosa fiscalização por parte órgãos estaduais e municipais 

competentes quanto à observância pelas atividades liberadas de todas as medidas sanitárias 

previstas para o funcionamento. 

§2º Passam a ser autorizadas as seguintes atividades:  

I - a prática esportiva individual de corridas, sendo vedados pelotões e aglomerações;  

II - a prática esportiva individual e os serviços de assessoriais esportivas desde que as 

atividades sejam praticadas em ambiente privado, não comercial, aberto ao ar livre (sem 

cobertura), observadas as demais condições e as vedações previstas no § 4°, do art. 4°, do 

Decreto n.° 33.631, de 20 de junho de 2020, à exceção da vedação prevista no inciso III, 

desse parágrafo.  

§ 3° O desempenho das atividades deverá guardar absoluta conformidade com as medidas 

sanitárias previstas nos correspondentes protocolos gerais e setoriais, devidamente 

homologados pela Secretária da Saúde. 

 

Art. 8º. Os estabelecimentos que descumprirem este Decreto ficarão sujeitos ao pagamento 

de multa, suspensão e/ou cassação do respectivo alvará de funcionamento. 
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Art. 9º. Fica decretado PONTO FACULTATIVO, em todas as repartições públicas 

municipais, o expediente integral do período de 06 a 14 de julho de 2020, com exceção de 

todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, os relacionados ao serviço de 

limpeza pública e os ocupantes dos cargos de administrador de poços profundos e vigilante. 

 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo de eventuais 

prorrogações ou antecipações. 

 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE, 06/07/2020. 

 

 

 


