DECRETO Nº 034/2020

SOLONÓPOLE, 05 DE JULHO DE 2020.

“PRORROGA,
NO
MUNICÍPIO
DE
SOLONÓPOLE,
AS
MEDIDAS
NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA DA COVID-19, COLOCA O
MUNICÍPIO DA FASE 1 DE LIBERAÇÃO
DE ATIVIDADES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 33.645, de 03 de julho de 2020, que prorroga o isolamento
social no estado do Ceará, renova a política de regionalização das medidas de isolamento social e
coloca os municípios do sertão Centram na Fase 1 de liberação de atividades e dá outras
providências;

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Decreto Legislativo nº 543,
de 03 de abril de 2020, reconheceu estado de calamidade pública no Estado do Ceará, por conta da
pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 015, de 05 de abril de 2020, que decretou
situação de calamidade pública no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para
enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus;

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará reconheceu a situação de
calamidade pública no município de Solonópole, através do Decreto Legislativo nº 545, de 08 de abril
de 2020;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até o dia 12 de julho de 2020 as medidas de isolamento social, vedações
e demais disposições constantes no Decreto Municipal n.º 007, de 17 de março de 2020, no Decreto
Municipal nº 008, de 20 de março de 2020 e suas alterações posteriores, com as exceções contidas
no presente decreto.

Art. 2º - O Município de Solonópole ingressará na Fase 1, do Processo de Abertura Responsável
das Atividades Econômicas e Comportamentais no Estado, ficando liberadas, as atividades na forma,
condições e percentuais previstos no Anexo II, do Decreto n.º 33.617, de 06 de junho de 2 020,
observado o seguinte:

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

a) indústria química e correlatos; indústria de artigos de couro e calçados; indústrias metalmecânica
e afins; saneamento e reciclagem; energia; indústrias têxteis e roupas; indústria e serviços de apoio;
indústria de artigos do lar; indústria de móveis e madeira; indústria da tecnologia da informação;
indústria automotiva;

b) cadeia da construção civil.

II - novas atividades liberadas:

a) indústrias de materiais esportivos, instrumentos e brinquedos;

b) 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 saneantes, livraria, brechós, papelarias, doces e caixões; comércio de aparelhos esportivos,
instrumentos e brinquedos.

§ 1° Permanecerão liberadas as atividades conforme disposto nos Decretos nº 33.608, de 30 de maio
de 2020, observado o seguinte:

I - indústria química e correlatos; 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;

II - cadeia da construção civil e da saúde;

§ 2° 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. 3º - Por força do disposto no § 5° do art. 2º do Decreto Estadual nº 33.645, de 03 de julho de
2020 que liberou, a partir do dia 10 de julho de 2020, o retorno do serviço de transporte intermunicipal
de passageiros no Estado, regular e complementar, fica autorizada, a partir desta data, a reabertura
do Terminal Rodoviário Joana Avelina Pinheiro Landim em sua totalidade, que deverá operar em
conformidade com as orientações das autoridades da saúde relativas à prestação do serviço,
buscando garantir a todos os envolvidos na operação condições ideais de seg urança contra a
COVID-19.

§ 1° Sem prejuízo do atendimento a protocolos de medidas sanitárias gerais e específicas para o
setor, a ser publicado pela Secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET na
semana subsequente a deste Decreto, após validação da Secretária da Saúde, o desempenho da
atividade a que se refere o caput deste artigo, deverá atender ao seguinte:

I - medição da temperatura dos passageiros antes do embarque, proibindo a viagem de quem estiver
com temperatura igual ou superior 37,8°C;

II - uso obrigatório de máscaras de proteção, industrial ou caseira, pelos passageiros e tri pulação a
bordo durante percurso integral da viagem;

III - limpeza e desinfecção obrigatórias dos veículos antes e ao término de cada viagem;

IV - priorização da venda de passagens pela internet ou meios digitais;

V - vedação ao transporte de passageiros em pé no veículo, durante todo o trajeto da viagem;

VI - adoção obrigatória de medidas que preservem o distanciamento mínimo nos terminais de
embarque e desembarque, a exemplo da demarcação da distância de 2 (dois) metros nesses locais.

Art. 4º - Fica autorizada, para a prática esportiva individual, a circulação de pessoas 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.

Art. 5º - O disposto no inciso I do art. 13 do Decreto Municipal 027, de 31 de maio de 2020 não se
aplica a transeuntes, moradores e residentes de outros municípios.

Art. 6º - Com a finalidade de evitar as aglomerações verificadas devido ao horário reduzido, ficam
os estabelecimentos liberados na fase de transição e na fase 1 autorizados a funcionar , a critério de
cada estabelecimento, das 07h00min às 18h00min. Estabelecimentos tidos como essenciais,
liberados desde o Decreto Municipal n.º 007, de 17 de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 008,
de 20 de março de 2020 e suas alterações posteriores, como farmácias e mercantis, poderão
funcionar, a critério de cada estabelecimento, das 07h00min até as 22h00min.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, aos 05 de julho de 2020.

José Webston Nogueira Pinheiro
Prefeito de Solonópole

