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DECRETO	Nº.	049/2020	 																																																				DE	02	DE	AGOSTO	DE	2020.	

	
DISPÕE	 SOBRE	 A	 PRORROGAÇÃO	 DE	
MEDIDAS	PARA	O	ENFRENTAMENTO	À	
PANDEMIA	 PROVOCADA	 PELO	 NOVO	
CORONAVÍRUS	(COVID-19),	BEM	COMO	
RECEPCIONA	 DECRETO	 ESTADUAL	 Nº	
33.700,	 DE	 01	 DE	 AGOSTO	DE	 2020,	 E	
ADOTA	OUTRAS	PROVIDÊNCIAS.	
	

O	 PREFEITO	 MUNICIPAL	 DE	 BARBALHA/CE,	 ARGEMIRO	
SAMPAIO	NETO,	em	pleno	exercício	de	seu	cargo,	no	uso	de	suas	atribuições	 legais,	
em	especial	o	disposto	na	Lei	Orgânica	do	Município;	

CONSIDERANDO	 que	 a	 saúde	 é	 direito	 de	 todos	 e	 dever	 do	
Estado,	nos	termos	do	artigo	196	da	Constituição	Federal;	

CONSIDERANDO	 a	 situação	 de	 Estado	 de	 Emergência	 em	 Saúde	
decorrente	do	novo	Coronavírus	(COVID-19),	no	âmbito	do	Município	de	Barbalha/CE,	
reconhecida	por	força	do	Decreto	Municipal	nº	013,	de	17	de	março	de	2020,	e	suas	
alterações	posteriores;	

CONSIDERANDO	os	 termos	do	Decreto	Estadual	nº	33.700,	de	
01	de	agosto	de	2020,	que	prorroga	o	isolamento	social	no	Estado	do	Ceará,	renova	a	
política	de	regionalização	das	medidas	de	isolamento	social,	e	dá	outras	providências,	
através	do	qual	incluiu	os	Municípios	das	Regiões	de	Saúde	do	Cariri	para	a	fase	1,	do	
Processo	de	Abertura	Responsável	das	Atividades	Econômicas	e	Comportamentais	no	
Estado	do	Ceará.	

CONSIDERANDO	os	 termos	do	Decreto	Municipal	 nº	 033,	 de	02	
de	junho	de	2020,	e	suas	alterações	e	prorrogações	posteriores;	

CONSIDERANDO	o	aumento	de	casos	suspeitos,	confirmados	e	de	
óbitos	provocados	pela	COVID-19,	no	Município	de	Barbalha/CE	e	no	Estado	do	Ceará;	

CONSIDERANDO	 a	 necessidade	 de	manutenção	 das	medidas	 de	
isolamento,	 bem	 como	 a	 elaboração,	 por	 parte	 do	 Estado	 do	 Ceará,	 de	 plano	 de	
transição	 responsável,	 a	 ser	 executado	 de	 maneira	 escalonada	 e	 com	 a	 devida	
observância	dos	resultados,	conforme	introduziu	o	Decreto	Estadual	nº	33.608,	de	30	
de	maio	de	2020,	e	alterações	posteriores;	

CONSIDERANDO	a	 necessidade	 de	 adoção	 de	 normas	 de	
biossegurança	 específicas	 para	 os	 casos	 suspeitos	 e	 confirmados	 de	 COVID-19,	
objetivando	o	enfrentamento	e	a	contenção	da	disseminação	da	doença; 	
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DECRETA:	

Art.	1º.	 Ficam	prorrogadas,	 até	o	dia	09	de	agosto	de	2020,	 as	
medidas	 estabelecidas	 pelo	 Decreto	 Municipal	 nº	 033,	 de	 02	 de	 junho	 de	 2020	 e	
alterações	posteriores	 -	 inclusive	no	que	 tange	à	continuação	das	ações	 inicialmente	
adotadas	e	à	recepção	dos	Decretos	Estaduais	publicados	até	esta	data,	cujos	termos	
relacionados	 aos	 municípios	 ficam,	 no	 que	 couber,	 devidamente	 acolhidos	 pelo	
Município	de	Barbalha/CE.	

Art.	2º.	Permanecerão,	até	determinação	em	contrário,	suspensos	
em	todo	o	território	do	Município	de	Barbalha:	

I	 -	 eventos	 de	 qualquer	 natureza,	 público	 ou	 privado,	 com	
aglomeração	de	pessoas;	

II	 -	 atividades	 coletivas	 em	 espaços	 e	 equipamentos	 públicos	 e	
privados,	tais	como	shows,	festas,	congressos,	reuniões,	torneios,	jogos,	apresentações	
teatrais,	comemorações,	vaquejadas	ou	assemelhados;	

III	 -	 reuniões,	 para	quaisquer	 fins,	 realizadas	 em	âmbito	público	
ou	privado	que	ensejem	aglomerações;	

IV	 -	aulas	presenciais	em	estabelecimentos	de	ensino,	públicos	e	
privados,	 ficando	 ratificada	 a	 retomada	 das	 aulas	mediante	 possibilidade	 de	 ensino	
remoto,	observadas	as	legislações	e	demais	atos	normativos	pertinentes;	

V	-	feiras	de	qualquer	natureza.	

§	1º.	Em	todo	o	período	de	situação	de	emergência,	fica	mantido	o	
dever	geral	de	isolamento	social	domiciliar,	especialmente	para	as	pessoas	integrantes	
do	grupo	de	risco	da	COVID-19.	

§	 2º.	 O	 indivíduo	 que	 estiver	 infectado	 ou	 com	 suspeita	 de	
contágio	de	COVID-19	deverá	permanecer	em	confinamento	obrigatório	residencial	ou	
em	unidade	de	saúde.	

§	 3º.	 Os	 balneários,	 praças	 e	 demais	 espaços	 de	 uso	 coletivo,	
público	 e	 privado,	 não	 poderão,	 no	 período	 de	 emergência	 em	 saúde,	 ser	 utilizados	
para	a	promoção	de	qualquer	atividade.	

Art.	3º.	As	pessoas	enquadradas	no	grupo	de	risco	da	COVID-19	se	
sujeitarão	a	um	dever	especial	de	proteção,	não	podendo	circular	em	espaços	e	vias	
públicas,	ou	em	espaços	e	vias	privadas	equiparadas	a	vias	públicas,	exceto,	com	o	uso	
obrigatório	de	máscaras,	para	alguns	dos	seguintes	propósitos:	
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I	-	deslocamentos	para	aquisição	de	bens	e	serviços	em	farmácias,	
supermercados	 e	 outros	 estabelecimentos	 que	 forneçam	 itens	 essenciais	 à	
subsistência;	

II	 -	 deslocamentos	 por	 motivos	 de	 saúde,	 designadamente	 para	
obter	assistência	em	hospitais,	clínicas,	postos	de	saúde	e	outros	estabelecimentos	do	
mesmo	gênero;	

III	-	deslocamento	para	agências	bancárias	e	similares;	

IV	-	deslocamentos	para	outras	atividades	de	natureza	análoga	ou	
por	 outros	 motivos	 de	 força	 maior	 ou	 necessidade	 impreterível,	 desde	 que	
devidamente	justificados.	

Art.	 4º.	 Fica	 mantido	 o	 dever	 geral	 de	 permanência	 domiciliar,	
consistente	 na	 vedação	 à	 circulação	 de	 pessoas	 em	 espaços	 e	 vias	 públicas,	 ou	 em	
espaços	e	vias	privadas	equiparadas	a	vias	públicas,	ressalvados	os	casos	de	extrema	
necessidade	que	envolvam:	

I	-	o	deslocamento	a	unidades	de	saúde	para	atendimento	médico;	

II	-	o	deslocamento	para	fins	de	assistência	veterinária;	

III	 -	 o	 deslocamento	 para	 atividades	 ou	 estabelecimentos	
liberados;	

IV	 -	 circulação	 para	 a	 entrega	 de	 bens	 essenciais	 a	 pessoas	 do	
grupo	de	risco;	

V	-	o	deslocamento	para	a	compra	de	materiais	imprescindíveis	ao	
exercício	profissional;	

VI	 -	 o	 deslocamento	 a	 quaisquer	 órgãos	 públicos,	 inclusive	
delegacias	e	unidades	 judiciárias,	no	caso	da	necessidade	de	atendimento	presencial	
ou	no	de	cumprimento	de	intimação	administrativa	ou	judicial;	

VII	 -	 o	 deslocamento	 a	 estabelecimentos	 que	 prestam	 serviços	
essenciais	ou	cujo	funcionamento	esteja	autorizado	nos	termos	da	legislação;	

VIII	-	o	deslocamento	para	serviços	de	entregas;	

IX	 -	o	 deslocamento	 para	 o	 exercício	 de	missão	 institucional,	 de	
interesse	público,	buscando	atender	a	determinação	de	autoridade	pública;	

X	-	a	circulação	de	pessoas	para	prestar	assistência	ou	cuidados	a	
idosos,	a	crianças	ou	a	portadores	de	deficiência	ou	necessidades	especiais; 	
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XI	 -	o	deslocamento	de	 pessoas	 que	 trabalham	em	 restaurantes,	
congêneres	ou	demais	estabelecimentos	que,	na	forma	da	legislação,	permaneçam	em	
funcionamento	exclusivamente	para	serviços	de	entrega;	

XII	 -	 o	 trânsito	 para	 a	 prestação	 de	 serviços	 assistenciais	 à	
população	socialmente	mais	vulnerável;	

XIII	 -	deslocamentos	 em	 razão	 da	 atividade	 advocatícia,	 quando	
necessária	 a	 presença	 do	 advogado	 para	 a	 prática	 de	 ato	 ou	 o	 cumprimento	 de	
diligências	 necessárias	 à	 preservação	 da	 vida	 ou	 dos	 interesses	 de	 seus	 clientes,	
vedado	qualquer	tipo	de	atendimento	presencial	em	escritório,	mesmo	que	com	hora	
marcada,	 sendo	 assegurada	 a	 comunicação	 presencial	 com	 clientes	 que	 estejam	
presos;	

XIV	 -	deslocamentos	para	outras	 atividades	de	natureza	 análoga	
ou	 por	 outros	 motivos	 de	 força	 maior	 ou	 necessidade	 impreterível,	 desde	 que	
devidamente	justificados.	

Parágrafo	 único.	 Para	 a	 circulação	 excepcional	 autorizada	 na	
forma	 do	 caput,	 deste	 artigo,	 deverão	 as	 pessoas	 portar	 documento	 ou	 declaração	
subscrita	 demonstrando	 o	 enquadramento	 da	 situação	 específica	 na	 exceção	
informada,	admitidos	outros	meios	idôneos	de	prova.	

Art.	 5°.	 Fica	 mantido,	 em	 todo	 o	 Município	 de	 Barbalha/CE,	 o	
dever	 individual	 de	 uso	 de	máscaras	 de	 proteção	 facial,	 industriais	 ou	 caseiras,	 por	
todas	 as	 pessoas	que	 forem	 sair	 de	 suas	 residências,	 em	especial	 quando	do	uso	de	
transporte	público,	individual	ou	coletivo,	ou	no	interior	de	estabelecimentos	abertos	
ao	público.	

§	1º.	A	inobservância	ao	disposto	neste	artigo	impedirá	o	ingresso	
em	 transporte	 público,	 individual	 ou	 coletivo,	 bem	 como	 em	 estabelecimentos	 que	
estejam	funcionando.	

§	 2º.	 Ficam	 dispensados	 do	 uso	 obrigatório	 de	 máscaras	 de	
proteção	as	pessoas	com	transtorno	do	espectro	autistal,	com	deficiência	 intelectual,	
com	deficiências	sensoriais	ou	com	quaisquer	outras	deficiências	que	as	impeçam	de	
fazer	o	uso	adequado	de	máscara	de	proteção	facil,	conforme	declaração	médica,	bem	
como	 no	 caso	 de	 crianças	 com	menos	 de	 3	 (três)	 anos	 de	 idade,	 nos	 termos	 da	 Lei	
Federal	nº	14.019,	de	2	de	julho	de	2020.	

Art.	 6°.	 A	 partir	 de	 03	 de	 agosto	 de	 2020,	 a	 liberação	 de	
atividades	econômicas	e	 comportamentais	no	Município	de	Barbalha/CE	dar-se-á	na	
forma,	condições	e	percentuais	previstos	no	Anexo	Único,	deste	Decreto,	observando-
se	o	seguinte:	

I	–	atividades	já	liberadas	no	Decreto	Municipal	nº	033,	de	02	de	
junho	de	2020,	e	que	serão	ampliadas: 	
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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	 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;	

b)	cadeia	da	construção	civil	e	da	saúde.	

II	–	novas	atividades	liberadas:	

a)	indústria	de	materiais	esportivos,	instrumentos	e	brinquedos;	

b)	comércio	de	artigos	de	couro	e	calçado;	comércio	atacadista	da	
cadeia	metalmecânica	e	afins;	comércio	de	cadeia	têxtil	e	roupa;	comércio	de	livros	e	
revistas;	 comércio	 de	 artigos	 de	 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	
naseantes,	 livraria,	 brechós,	 papelarias,	 doces	 e	 caixões;	 comércio	 de	 aparelhos	
esportivos,	instrumentos	e	brinquedos.	

§	 1º.	 Para	 fins	 do	 disposto	 neste	 artigo,	 observar-se-á,	 ainda,	 a	
listagem	das	 subclasses	das	 cadeias	produtivas	autorizadas	a	 funcionar	na	 forma	do	
caput,	publicada	pela	Secretaria	Estadual	do	Desenvolvimento	Econômico	e	Trabalho.		

§	 2º.	 Para	 a	 liberação	 prevista	 neste	 artigo,	 será	 considerada	
subclasse	do	CNAE	principal	da	respectiva	atividade.	

§	3º.	As	atividades	 liberadas,	nos	 termos	deste	Decreto,	deverão	
obedecer	 ao	 limite	 percentual	 máximo	 de	 trabalhadores	 que	 poderão	 atuar	
simultaneamente	de	modo	presencial.	

§	 4º.	 As	 atividades	 liberadas	 na	 forma	 deste	 artigo	 deverão	 ser	
exercidas	em	estrita	conformidade	com	as	medidas	sanitárias	previstas	no	Protocolo	
Geral	e	Setoria	constante	do	Anexo	IV,	do	Decreto	Estadual	nº	33.700,	de	01	de	agosto	
de	2020,	devidamente	homologados	pela	Secretaria	Estadual	de	Saúde.	

§	5º.	Em	reforço	à	obrigação	prevista	no	parágrafo	anterior,	deste	
artigo,	 cada	 estabelecimento	 autorizado	 a	 funcionar	 deverá	 elaborar	 seu	 protocolo	
institucional	 com	 medidas	 de	 segurança	 aos	 seus	 colaboradores,	 clientes	 e	
fornecedores,	 buscando	 operacionalizar	 as	 medidas	 estabelecidas	 nos	 Protocolos	
Geral	e	Setorial,	levando	em	consideração	as	especificidades	da	respectiva	atividade.	

§	6º.	As	micro	e	pequenas	empresas	não	se	obrigam	ao	disposto	
no	parágrafo	5º,	deste	artigo,	as	quais,	contudo,	deverão	assinar	e	afixar	em	local	de	
fácil	 visualização	 no	 estabelecimento	 termo	 em	 que	 se	 comprometem	 a	 dar	
cumprimento	às	medidas	sanitárias	previstas	no	Protocolo	Geral	e	Setorial	pertinentes	
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a	cada	atividade,	observando	modelo	de	documento	fornecido	pela	Secretaria	Estadual	
do	Desenvolvimento	Econômico	e	Trabalho.	

§	 7º.	 Fica	 liberado	 o	 atendimento	 cartorário	 presencial	 para	 os	
seguintes	 serviços	 extrajudiciais:	 notas,	 registro	 de	 imóveis,	 registro	 de	 títulos	 e	
documentos	e	pessoas	jurídicas.	

§	8º.	O	atendimento	a	que	se	refere	o	§	7º,	deste	artigo,	deverá	ser	
realizado	 sob	 agendamento,	 com	 observância	 dos	 protocolos	 gerais	 e	 setoriais	 de	
medidas	 sanitárias,	 ficando	 autorizado	 o	 trabalho	 presencial	 de	 empregados	 nos	
cartórios	 apenas	 em	 quantitativo	 necessário	 para	 o	 atendimento	 das	 demandas	
autorizadas.	

Art.	7°.	As	 instituições	bancárias,	 lotéricas	e	demais	unidades	de	
atendimento	bancário	deverão,	sob	pena	de	aplicação	das	sanções	cabíveis,	observar	
os	termos	do	Decreto	Municipal	nº	027,	de	23	de	abril	de	2020.	

Art.	8º.	As	fases	posteriores	da	abertura	gradual	e	responsável	do	
comércio	serão	avaliadas	mediante	situação	epidemiológica	do	Município	e,	desde	que	
possível,	em	conformidade	com	o	plano	de	abertura	do	Governo	do	Estado	do	Ceará.	

Art.	 9º.	 Fica	 autorizada	 a	 atividade	 de	 operação	 do	 serviço	 de	
transporte	 intermunicipal	 de	 passageiros,	 regular	 e	 complementar,	 desde	 que	
cumpridas	 todas	 as	 medidas	 sanitárias	 específicas	 para	 o	 setor,	 sem	 prejuízo	 do	
atendimento	ao	disposto	no	§	6º,	do	art.	2º,	do	Decreto	Estadual	nº	33.645,	de	04	de	
julho	de	2020.	

Art.	10.	O	descumprimento	ao	disposto	nos	Decretos	Municipais	
e,	 consequentemente,	 nos	 Estaduais,	 sujeitará	 o	 infrator	 à	 responsabilização	 civil,	
administrativa	 e	 criminal,	 sem	prejuízo	 do	 uso	 da	 força	 policial,	 se	 necessário,	 para	
prevenir	 ou	 fazer	 cessar	 a	 infração,	 podendo	 ser,	 ainda,	 aplicadas	 as	 sanções	 de	
apreensão,	interdição	e/ou	suspensão	de	atividade	empresarial,	além	de	aplicação	de	
multa	pecuniária.	

Art.	 11.	Este	Decreto	 entra	 em	 vigor	 na	 data	 de	 sua	 publicação,	
revogadas	as	disposições	em	sentido	contrário.		

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

Prefeitura	Municipal	de	Barbalha/CE,	02	de	agosto	de	2020.	

	

	
ARGEMIRO	SAMPAIO	NETO	
PREFEITO	MUNICIPAL	
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ANEXO ÚNICO 
 

ATIVIDADES	
ECONÔMICAS	

TRABALHO	
PRESENCIAL	

DETALHAMENTO	

		
INDÚSTRIA	QUÍMICA	E	

CORRELATOS	

	
40%	

Indústria	de	químicos	inorgânicos,	
plástico,	borracha,	solventes,	celulose	e	

papel.	
INDÚSTRIA	DE	ARTIGOS	

DE	COUROS	E	
CALÇADOS	

40%	 Indústria	e	Comércio.	

INDÚSTRIA	
METALMECÂNICA	E	

AFINS	

	
40%	

Fabricação	de	ferramentas,	máquinas,	
tubos	de	aço,	usinagem,	tornearia	e	solda	

e	comércio	atacadista.	
SANEAMENTO	E	
RECICLAGEM	

40%	 Recuperação	de	materiais	

	
CADEIA	ENERGIA	

ELÉTRICA	

	
40%	

Construção	para	barragens	e	estações	de	
energia	elétrica,	geradores.	

CADEIA	DA	
CONSTRUÇÃO	

	
40%	

Até	100	operários	obra,	escritório	e	
cadeia	produtiva	em	40%.	

TÊXTEIS	E	ROUPAS	 40%	 Indústria	e	Comércio.	
COMUNICAÇÃO,	
PUBLICIDADE	E	
EDITORAÇÃO	

	
40%	

Comércio	de	Livros	e	Revistas.	

NDÚSTRIAS	E	SERVIÇOS	
DE	APOIO	

40%	 Comércio	de	artigos	de	escritório,	armas	
e	serviços	de	manutenção.	Contabilidade,	

auditoria	e	direito	(máximo	de	03	
trabalhadores	por	escritório).	

Cabeleireiros,	manicures	e	barbearias.	
ARTIGOS	DO	LAR	 40%	 Indústria	e	Comércio.	

CADEIA	
AGROPECUÁRIA	

40%	 Comercialização	de	flores	e	plantas,	
couros.	

CADEIA	MOVELEIRA	 40%	 Indústria	e	Comércio.	
TECNOLOGIA	DA	
INFORMAÇÃO	

	
40%	

Indústria	e	Comércio.	

LOGÍSTICA	E	
TRANSPORTE	

40%	 Comércio	de	bicicletas.	

CADEIA	AUTOMOTIVA	 40%	 Indústria,	comércio	e	serviços.	
COMÉRCIO	DE	OUTROS	

PRODUTOS	
40%	 Comércio	de	saneantes,	livrarias,	

brechós,	papelarias,	doces	e	caixões.	
COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	
DE	HIGIENE	E	LIMPEZA	

40%	 Comércio	de	higiene	e	cosméticos.	

ESPORTE,	CULTURA	E	
LAZER.	

40%	 Fabricação	e	comércio	de	aparelhos	
esportivos,	instrumentos	e	brinquedos.	

	


