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DECRETO Nº 066/2021 DE 20 DE JUNHO DE 2021. 

 
 
 
Prorroga as medidas restritivas já existentes, mantendo a 
política de isolamento social rígido como medida de 
enfrentamento à covid – 19 no município de Boa Viagem, com 
a flexibilização das atividades econômicas e comportamentais 
que indica. 

 
 
 

 

O PREFEITO DA CIDADE DE BOA VIAGEM-CE, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 64, inciso II da Lei Orgânica do Município de Boa Viagem e, 

 

CONSIDERANDO o art. 196 da Constituição Federal e as disposições contidas na Lei 
8080, de setembro de 1990, que regula a promoção, proteção e a recuperação da 
saúde; 
 
CONSIDERANDO a previsão do art. 5°, “caput”, do art. 6°, do art. 23, inciso II, dos arts. 
196 a 198, e do art. 200, inciso II, da Constituição Federal, bem como o disposto na Leis 
Federais n° 8080, de 19 de setembro de 1990, e n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.625-DF 
que prorroga o Estado de Calamidade Pública em todo o país até que seja declarado o 
fim da Pandemia do Novo Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública em saúde reconhecido no Município 
de Boa Viagem por conta da COVID-19,  
 
CONSIDERANDO que se mantem alta a taxa de letalidade no município de Boa Viagem 
de acordo com a plataforma INTEGRASUS do Estado do Ceará, o que exige reforço dos 
cuidados necessários para coibir aglomerações, protegendo a vida do cidadão; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter o acompanhamento e avaliação das 
políticas de combate à pandemia, até então praticadas em âmbito municipal, 
especialmente à definição de regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio 
pelo Coronavírus e, das medidas preventivas da Covid-19;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de continuar a coibir aglomerações no centro urbano, 
assim como nos estabelecimentos comerciais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade urgente de reverter esse quadro, desacelerando o 
ritmo de crescimento da doença e, com isso, evitando a sobrecarga de demandas por 
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leitos, inclusive de UTI, na rede de saúde, como forma de garantir condições adequadas 
de atendimento a todos que possam precisar de cuidados médicos 
 
CONSIDERANDO que, segundo os especialistas da saúde, para conter esse aumento 
significativo do número de casos da COVID-19, outra solução mais eficaz não há, para o 
atual momento, onde os dados epidemiológicos e assistenciais preocupam, senão 
instituir a política de isolamento social, buscando-se, assim, restringir o exercício de 
atividades não essenciais, controlar, com maior rigor, a circulação de pessoas e de 
veículos pelas ruas, bem como a entrada e a saída do município;  
 
CONSIDERANDO, por fim, que a liberação de atividades econômicas e 
comportamentais no Município de Boa viagem deve ocorrer sempre de forma técnica e 
responsável, observados os critérios de avaliação das autoridades da saúde. 
 
 

DECRETA: 

Art. 1º - Do dia 21 a 27 de junho de 2021, permanecerão em vigor, no Município de Boa 

Viagem, as medidas de isolamento social rígido, previstas nos decretos anteriores de 

combate à covid 19 no âmbito municipal, em especial as que constam no Decreto 

Municipal nº 041/2021 de 24 de abril de 2021 e no Decreto Municipal n.º 053/2021 

de 08 de maio de 2021 e suas ulteriores modificações, observando-se o disposto 

neste decreto. 

 

Art. 2º O “toque de recolher” será observado, no âmbito do Município de Boa Viagem, de 

segunda a domingo, no horário de 23h às 5h. 

 

Parágrafo único. No período previsto no “caput”, deste artigo, fica estabelecido(a): 

 

I – proibição da circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos, permitidos 

deslocamentos somente nos casos de serviços de entrega, para atividades liberada, em 

função do exercício da advocacia ou de funções essenciais à Justiça na defesa da 

liberdade individual; 

 

II – vedação ao funcionamento de quaisquer atividades econômicas e comportamentais, 

com as seguintes exceções: 

a) serviços públicos essenciais; 
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b) farmácias; 

c) supermercados, padarias e congêneres; 

d) indústria; 

e) postos de combustíveis; 

f) hospitais e demais unidades de saúde e clínicas odontológicas e veterinárias para 

atendimento de emergência; 

g) laboratórios de análises clínicas; 

h) segurança privada; 

i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral; 

j) oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e Distribuição do 

Estado, conforme definido no Decreto n.º 33.532, de 30 de março de 2020 (rodovias 

federais e estaduais); 

l) funerárias 

 

Art. 2º Os restaurantes e estabelecimento congêneres poderão funcionar até às 22h, 

limitada em 50% (cinquenta por cento) a capacidade para atendimento simultâneo de 

clientes e observando-se todas as demais restrições ainda vigentes. 

 

Parágrafo único. Observado os termos do caput, fica revogada, entre segunda e sexta 

feira, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estabelecimentos a 

que se refere este artigo.  

 

Art. 3º Fica permitido o uso de espaços públicos e privados abertos, inclusive 

“areninhas”, para a prática de atividade física e esportiva individual ou coletiva, desde 

que evitadas aglomerações e observado o disposto no art. 1º, deste Decreto.  

 

§ 1º O acesso aos equipamentos deve ficar limitado aos que estiverem, efetivamente, 

praticando a atividade esportiva, sendo vedada a existência de qualquer tipo de fila de 

espera ou a presença de expectadores. 
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§ 2º Em caso de inobservância do disposto no parágrafo primeiro deste artigo, o 

organizador / responsável pelo evento fica sujeito à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e os participantes ou aqueles que 

estiverem descumprindo a determinação à multa entre R$ 500,00 (quinhentos) a R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 

 

Art. 4º O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta 

conformidade com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes protocolos 

gerais e setoriais. 

 

§1º Além das demais sanções cível, administrativas e criminais já vigentes, os 

estabelecimentos que desrespeitarem qualquer das medidas sanitárias, elencadas ou 

referenciadas neste decreto, serão advertidos e, em caso de reincidência, interditados 

pelo prazo de 07 (sete) dias. 

 

§2º Após autuado nos termos do parágrafo primeiro, o estabelecimento poderá 

apresentar defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo do cumprimento 

imediato da medida de interdição, que poderá ser reavaliada pela municipalidade, caso 

acolha as razões apresentadas pelo interessado. 

 

Art. 5º A liberação de atividades econômicas e comportamentais no Município de Boa 

viagem ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados os critérios de 

avaliação das autoridades da saúde. 

 

Art. 6º As atividades autorizadas deverão ser fiscalizadas rigorosamente pelos órgãos 

públicos competentes quanto ao atendimento das medidas sanitárias estabelecidas para 

funcionamento do setor, ficando a liberação de novas atividades condicionada à 

avaliação favorável dos dados epidemiológicos e assistenciais relativos à COVID-19.  

 

Art. 7° Verificada tendência de crescimento dos indicadores da pandemia após a 

publicação deste Decreto, as autoridades da saúde avaliarão o cenário, admitido, a 
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qualquer tempo, se necessário, o restabelecimento das medidas restritivas 

originariamente previstas. 

 

Art. 8º Sem prejuízo de outras medidas já previstas em legislação própria, o 

descumprimento das regras neste Decreto sujeitará o responsável às sanções civil, 

administrativa e criminal cabíveis. 

 

Art. 9º Além das medidas de proteção já estabelecidas, outras providências poderão ser 

adotadas pelas autoridades competentes para resguardar o cumprimento deste Decreto, 

no intuito de prevenir ou fazer cessar infrações, sendo aplicáveis, caso necessário, as 

sanções de apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade. 

 

Art. 10º A Secretaria Municipal de Saúde, de forma concorrente com os demais órgãos 

federais, estaduais e municipais competentes, se encarregará da fiscalização do 

cumprimento do disposto neste Decreto, competindo-lhe também o monitoramento dos 

dados epidemiológicos, para fins de avaliação e permanente acompanhamento das 

medidas estabelecidas para abertura responsável das atividades econômicas e 

comportamentais. 

 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Dê – se ciência, Publique-se, Cumpra-se. 

 

 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM, ESTADO DO CEARÁ, EM 20 

DE JUNHO DE 2021.  

 
 
 

JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO 
 Prefeito Municipal  


