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DECRETO Nº 048/2.020, DE 03 DE AGOSTO DE 2.020. 

''Prorroga o isolame11to social 110 âmbito do 
1111111icípio de l./mirim-Cearâ, em ra:.ão da Pandemia 
do 110••0 coro11avír11s (CO VID-19) e adota 011/nu 
providências". 

O PREFJ::TTO MUNICI PAL DE L1vfIRl \1-CEARÁ. no uso das atribuições que lhe 
confere o ai1.76. inciso IX. da Lei Orgânica do Município e. 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º O l-l/2010. de 16 de março de 2020. 
que decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal. dispondo sobn: uma 
série de medidas para enfrentamento e contenção da infeção humana prO\ ocada pelo no\ o 
coronadrus e suas alterações posteriores. incluindo-se novas medidas e prorrogaçfü~s: 

CO"\:SIDl:RA'.'JDO que. desde o início da pandemia. o Município de Umirim
Ceará. seguindo sempre a orientação de espec ialistas da saúde. a ní\'el nacional. estadual e 
municipal. busca promoYer o isolamento social da população corno política mais adequada 
<tL) cnfrcntamento da pandemia. diante de seu comprO\ ado impacto na redução da 
sobrcrnrga do sistema de saúde: 

CO'\SIDERANDO a imprescindibilidade de medidas mais restntn as. de\ endo. 
ainda. ha\ er compreensão de todos quanto aos riscos efetivamente corridos. bem como a 
adesão do isolamento social. ficando a cargo do Poder Público. as pro' idências necessária-.. 
para a obserYância das medidas: 

CO\iSlDERANDO que. embora os dados da COVlD- 19 venham melhorando na 
Sede e cm di,·ersas localidades do município. o cenário da pandemia cm todo Estado ainda 
in:..pira cautela e atenção. não se podendo. no entendimento dos especialistas da ::>aúde. 
prescindir. no atual estágio cm que estamos do avanço da doença. do isolamento social e de 
.;;ua regionalização como políticas públicas de cnfrcntamento da pandemia. comprometidas. 
acima de tudo. com a ' ida do cidadão: 

CONSIDERANDO as medidas bai:-..adas pelo Go\emo do Estado do Ceará. atra,·és 
do Decreto Estadual nº 33.700. de OI de agosto de 2020 que prorrnga o Isolamento Social no 
I· stado do Ceará. renova a política de regionalinção das nedidas de isolamento social. e da 
outras providencias. 

D E CRETA: 

. \ rt. 1 º. Ficam proJTogadas até o dia 1 O de agosto de 2020. no âmbito do município 
Je Llmirim-Ceará. na forma e condições estabelecidas neste Decreto. as medidas de 
isolamento social prc\istas no Derreto a.º O 14 '2020. de 16 de março de 2020. e suas 
alterJçõcs posteriores. 

Parágrafo unico. o período a que se refere o ··caput". dcsh~ artigo. permanecer~ 
cm 'igor todas as medidas gerais e regras de isolamento social prt!vistas no Dt!c\"e 
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O l 6. 2020. de 20 de março de 2020, e suas alterações e ainda as medidas pre\ istas no 
Decreto nº 033 '2020. de O l de junho de 2020 e alterações posteriores. 

A1t. 2°. Continua proibida a circulação de pessoas cm espaços públicos e privados. 
tais como praias. açudes. praça e calçadões. admitida apenas a circulação em casos de 
deslocamentos para atividades liberadas. 

Att. 3º . Fica mantido. em todo o município de Umirim. o de' er indi' idual de uso de 
máscaras de proteção facial. industriais ou caseiras. por t0das as pessoas que forem sair de 
~uas rc:-iidências. cm especial quando do uso de transporte público. indi\ idual ou cokti' o. 
nu no interior de estabelecimentos abc11os ao público. 

~ l º . Ficam dispensadas do uso de máscaras as crianças menores de 02 (dois) anos e 
aqueles que. por alguma deficiência ou enfermidade comprovada cm atestado médico. não 
possam ou tenham dificuldade de utilizá-las. 

§ 2° . . \ inobserYância ao disposto neste artigo impedirá o ingresso cm transporte 
público. indi\ idual ou coletivo. bem como em estabelecimentos que estejam funcionando. 

Art. ~º. Ficam autorizadas a , ·oltar ao trabalho as pessoas cm atiYidades liberadas 
acima de 60 (sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham 
compro\'ação de imunidade ou de adoecimento há mais de 30 (trinta) dias. nos termos do 
Decreto Estadual nº 33.627. de 13 de junho de 2020. 

Paragrafo Único. O dever especial de proteção em relação às pessoas de idade igual 
ou infáior a 60 (sessenta) anos. segue sendo aplicá' cl somente aquelas que forem 
portadoras de cardiopatia grn\e. diabetes insulino dependente. de insuficiência renal 
crônica. asma gra\ e. doença pulmonar obstrutiva crônica. obesidade mórbida. doenças 
neoplasias malignas. imunodeprirnidas t: em uso de medicações imunodepressorcs ou 
outras enfem1idades que justifiquem. segundo a\'aliação e atestado médico. o isolamento 
mais restritivo. conforme preYisào do § 6º. do art. 1 º.do Decreto Estadual n.º 33.631. de 20 
de junho de 2020. 

Art. 5°. A Secretaria Municipal de Saúde. de forma concorrente com os demai~ 
órgãos estaduais e municipais compelentes. se encarregará da fiscalização do cumprimclllo 
do disposto neste Decreto. competindo-lhe também o monitoramento dos dados 
epidemiológicos. para fins de a\aliação e permanente acompanhamento das medidas 
estabelecidas na abertura respons<Í\ el das atividades econômicas e comportamentais. 

Art. 6°. O município de l mirim-Ceará. integrante da Região de Saúde de Fortale?a 
1111cia. a partir de 03/08/2020. a Fase 4 do Processo de Abertura Responsável das 
-\ti' idades l:conômicas e Comportamentais no Estado do Ceará. conforme detenninaçào 
do artigo 5°. do Decreto Estadual nº 33. 70012010. de O 1 de agosto de 2020. 

~ ~ 

§ l º . Por força do disposto no '"capuC. deste artigo. continuam autorizadas. no 
município as atividades na forma e condições previstas nos Decreto Estadual nº 33.608. 
30 de maio de 2020. n.º 33.631. de 20 de junho de 2020. e nº 33.645. de 4 de jt de 
2020. obsen ado o seguinte: 
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I- atividades e cadeias liberadas na Fase de Transição, conforme fabela 1. do Anexo 
TI. do Decreto Estadual nº 33.67L de 11 de julho de 2020. 

II - ati\idades e cadeias liberadas na Fase 1. conforme 1 abela 11. do Ane:\.o 1 !. do 
Decreto Lstadual nº 33 .6 71. de 11 de julho de 2020. 

IIT - ati\ida<les e cadeias liberadas na Fase 2. conforme Tabela 1II. do Anexo rr. do 
Decreto fsta<lual nº 33.671. de l l de julho de 2020. 

lV - ati\ idades e cadeias liberadas na Fase 3. conforme Tabela IL do Anexo Il. do 
Decreto Estadual nº 33.693. de 25 de julho de 2020. 

V ati\ idades e cadeias liberadas na Fase -t confom1e Tabela II. do Ane"o 11. do 
Decreto Estadual nº 33. 700. de O 1 de agosto de 2020. inclusive academia~ que devem 
-,cguir o Protocolo setorial 15 constante do Anexo único deste Decreto. 

* 2°. O desempenho das atividades deverá guardar absoluta conformidade com as 
mt:didas sanitárias prc\ istas nos correspondentes protocolos geral e setoriais. demonstrado-; 
nos Decretos Estadual. deYidamentc homologados pela Secretária da Saúde. 

§ 3° A liberação das ati\ idades pre\'istas neste artigo seguirá as regra~ pre\ istas no 
Decreto Estadual n.0 33.645. de 04 <le julho de 2020. e/e o art. 3°. do üecrdo nº 33.617. de 
06 de junho de 2020 e Anexo li, tabela li. do Decreto Estadual nº 33.693, de 25 de julho de 
.2020 e IV - ati' idades e cadeias liberadas na Fase 3. conforme Tabela 11. do \nexo II. do 
Decreto Estadual nº 33.693. de 25 de julho de 2020 e Tabela II. do Anexo II. Decreto 
Fstadual nº 33. 700. de O l de agosto de 2010 ... 

~ 4° O desempenho das atividades liberadas será submetido a contmuo 
monitoramento da Secretária da Saúde. sem prejuíLo da rigorosa fiscalização por parte 
órgãos estaduais e municipais competentes quanto à observância de todas as medidas 
sanitárias prc\ istas para o funcionamento. 

~ 5" a cadeia de alimentação fora do lar passará a funcionar c.:om atendimento 
presencial de 6h até '.23h. à exceção das barracas de praia. que continuarão funcionando das 
9h às l 6h. e dos bares. que pemrnnecerão fcc.:hados. 

§ 6º A cadeia de al imentação fo ra do lar funcionará atendendo rigorosameme as 
medidas previstas no Protocolo Setorial 6. do Anexo III. do Dec.:reto Estadual n<> 
33 .684 2020 e ane'o II do Decreto Mw1icipal nº 045'2020 de 27 de julho de 2020. 

A n. 7°. J::ste Decreto entra em 'igor na data de sua publicação. re\ ogadas as 
disposições cm contrário. 

P1\ÇO DA PREFE!Tl'RA t-.1l 1\lq TPAL DI: l l\1IRIM-CEARÁ. aos 03 de agosto 
de 2.020. I 

Felipe Carlos chôa Sales Ribeiro :-
PREFEITO Ml IrlPAL Dl-. UMIRIM-CE 
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ANl::XO ( i!CO do Decreto n!) 048/2020. de 03 de agosto de 2020 

Prntocolo Setorial 15 - Prática e Assessorias de Atividades Físicas Individuais em 
academias. dubes e estabelecimentos similares 

1. NORMAS GERAIS 
1.1. Para todos os municípios do Estado. está liberada a prática de assessoria esportiYa por 
atendimento virtual. desde que a realização das atividades físicas ocorram em respeito aos 
decretos estaduais e municipais vigentes. 
1 .~. Par:.i os municípios incluídos na Fase 2 em diante está liberada a prática de ati\·idades 
físicas indi\ iduais em ambientes privativos. não comerciais. abertos ao ar li' re (sem 
cobertura) com controle de acesso. desde que seguindo os protocolos geral e este ~etorial e 
com a pré' ia autorização do gestor do espaço. Desde que observadas as medidas previstas 
no Protocolo Geral e neste Setorial. é ainda permitida a prática de tênis na modalidade 
indh idual. 
1.3. Os scn iços de assessorias espo1tivas deverão ser realií'ados por profissional 
responsável. devidamente credenciado no Conselho Regional de Educação Física C'RfT 
ou por empresas legalmente constituídas. É , ·edada a prática de qualquer modalidade que 
gen.! contato físico entre os praticantes a qualquer instante. Os praticantes de atiYidadcs 
l1sicas Jevcm manter distância mínima de 5 metros de outros praticantes e o uso de 
máscara durante todo o período de exercício. 
1.4. Os espaços privativos deverão ser adaptados para garantir o cumprimento de todos os 
termos deste protocolo desde a chegada dos praticantes. tempo de espera. rcali7ação dos 
exercícios e saída. em especial quanto aos layout c sinalizações de distanciamentos 
mínimos e procedimcmos de higienizaçào. 
1.5. Para os municípios incluídos na Fase -l em diante. está liberada a prática cspo11iva 
indi\'idual. bem como os serviços de assessorias esportivas. desde que as ati\ idades físicas 
assessoradas sejam indi,·iduais. praticadas cm ambiente pri\ati\ o. com controle dc acesso. 
rnmerciais ou não. ao ar 1 iue ou cobertos. respeitando os protocolos geral e este setorial. 
1.6. Para os municípios incluídos na Fase 4 e respeitando o obsenado no item 1.5 deste 
Protocolo Setorial. a<; atividades fisicas cm academias. cJuhes e estabelecimentos similares 
de\ erào respeitar a densidade de pessoas simultaneamente presentes no estabelecimento 
desde qul! restrito a 30% da capacidade de atendimento e a l (uma) pessoa a cada 12 (doze) 
metros quadrados. 
1.7. Para os demais municípios não incluídos na Fase 4. é vedada a prática de atiúdades 
tisicas em instalações comerciais cobertas ou climatização fechada. 
1.8. Permanecem \ cdadas as competições ou eventos csponivos. 
1.9. Restringir o atendimento apenas por agendamentos de horários para prescf'ar o 
distanciamento social. 
1.1 O. Possuir o local de atividades tisicas disponh·el pia. sabão. papel toalha e álcool cm 
gel 70º'o. 
1.11 .. \prática ~sportiva de,erá sempre evitar pelotões e aglomerações. 
1.12. É de responsabilidade do profissional de educação e do responsá' el pela assessori 
esportÍ\ a garantir o cumprimento tle todas as medidas tlc biossegurança por parte 
os praticantes durante todo o período de pem1anência no local para ati,idade. 
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1.13. Limitar o tempo máximo de permanência dos praticantes a até 1 (uma) hora para a 
realit.açào de ati vidadcs físicas. 
1.1-L Orientar aos alunos a só permanecerem no local pelo período de ati' idade física 
agendada. Programar sua chegada para um curto tempo de espera até o horário agendado e 
um curto período entre o fim da atividade física e a saída do estabelecimento. 
1.15. Orientar os alunos quanto às boas práticas de conduta para evitar a COVID-19. como 
aglomerações. conversas e movimentos exagerados e desnecessários. Orientar ainda os 
alunos a. se possível. instalar e cadastrar-se no aplicativo CEAR..\ APP. <lispomn~I 
gratuitamente no site ""''".ceara. go\ .br/apl icath·o. com o intuito de permitir 
rastrt:abilidade sobre casos de suspeitas de contágio da doença. 
1.16. Os pagamentos deverão. preferencialmente. ser realizados por métodos eletrônicos 
(aplicatirns. cartão etc.). desde que obedecida à distância do funcionário do cai:-..a e 
clientes. evitando o contato direto. As máquinas de pagamento com cartão de\ em ser 
em dopadas com filme plástico e higienizadas com álcool 70% a cada uso. Caso o 
pagamento seja fe ito cm dinhei ro. deve-se colocar o troco dentro de um saquinho plástico 
para não ha,·er o contato fisico. 

1. 1 RANSPORTL E TURNOS 
2.1. Recomenda-se a utilização de ,·eículos próprios pelos profissionais de Assessorias 
Esporti\'as. de Educação Física e pelos alunos para realizarem seus trajetos de ida e retomo 
ao local da prática de ati\ idade fbica. deYendo ser e\·itado o uso do transporte público 
colt!li\ o após a prática esportiva. tampouco a prática de caronas entre pessoas de mesma 
residência em qualquer situação. 
2.2. Reforçar higienizaçào dos 'eículos próprios com preparações alcoólicas 70%. 
desinfetando. principalmente. os assentos. o volante. a manopla. o freio <le mão. os porta
copo:-.. os cintos de segurança. os puxadores externos e imernos das portas. entre outros. 
2.3 Em caso do uso de espaços ao ar li' rede instituições empresas cm operação (shopping 
centers. por exemplo). o horário de funcionamento das assessorias esportivas de\ era ser 
distinto ao horário de funcionamento do estabelecimento com um lapso temporal de pelo 
menos uma hora entre o fim e o início. e o início e fim das operações do estabelecimento e 
da prática de assessoria. 

3. FPI'S 
3 .1. Os Profissionais de Educação Física e os praticantes de\ em usar máscara. 
prclt!rencialmente de tecido ou tnt (tecido não tecido). obrigatoriamente durante todo o 
aten<limento e ati' idades fís icas realizadas. A mesma deH~rá ser trocada a cada 2h (<luas 
horas) ou quando estiYer molhada ou com sujidade. Todas as pessoas de\ cm seguir as boas 
práticas de uso. remoção e descarte. assim como higienizar adequadamente as mão::, antes e 
após a remoção, combinando com outras medidas de proteção e higicnizaçào. 

4. S.\ÚOE OOS PROFISSIONAIS E PRA T I CANTES 
4.1. RealiLar a aferição de temperatura corporal na entrada do local para os colaboradore 
clientes. mediante a utilização de tem1ômetro infrm·crmelho. Caso estes não se e 
com a temperatura corporal dentro da normalidade. igual ou inferior a 37.5'-C. de' 
entrada recusada e deYerão ser orientado:; a procurar atendimento médico. 
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-L~. ,\ssegurar procedimento de entre\ ista. podendo ~er por meio digital. sobre a condição 
sintomática de cada aluno a cada momento de agendamento de aula. Caso o aluno 
apresentar algum sintoma atribuído à Covid-19. o agendamento de\ e ser proibido. 
4.3. Orientar os alunos a assinarem Autodeclaraçào de Condição Assintomíltica no 
momento da chegada. 
-+A. Os praticantes e colaboradores pencncentes ao grupo de risco ficarão proibidos de 
frequentar os locai~ de prestação de atividades fisicas. até ulterior ordem. quais sejam: 
pessoas que apresentem sintomas relacionados à COVID- 19 (febre, tosse. dor de garganta 
e ou falta de ar): portadores de imunodeficiência de qualquer espécie: transplantados: 
po11adorcs de demais comorbidadcs . 
..f.5. Sempre que possível. de' erão ser suspensos os controles de acesso que e\.ijam contato 
manual dos colaboradores e usuários. tais como controle biométrico de ponto e catracas 
com leitura de digitais. 1 a impossibilidade de tal medida. disponibilizar ao lado preparação 
alcoólica a 70% para higiene das mãos. 

5. CONDIÇÕES SANITÁRIAS 
5.1. Demarcar o espaço em que cada cliente deYe se exercitar nas áreas <le peso li\ re. 
respeitando ao distanciamento mínimo de 2 (dois) metros. 
5.2. Disponibili/ar locais para a larngem adequada das mãos prm idos de pia. agua. sabão 
líquido. papel toalha, lixeiras com tampa com acionamento por pedal e garantir o acesso de 
pontos de higicnização providos com material de limpeza e desinfecção. como soluções 
alcoólica<; a 70%. solução de hipoclorito de sódio e outros sanitizantes. para uso pessoal cm 
quantidade por todo o período de atividades tisicas e de turno de trabalho. 
5.3. E\'itar contato físico com superficies em locais de uso comum, reforçando a 
higienizaçào das mãos com água e sabão e ou utilização de preparações alcoólicas 70°0. 
após contato físico cm bens de uso comum como bancos, conimãos etc. Manter e 
reaba~tecer dispensadores com soluções alcoólicas a 70°0 para a higiene das mãos (sob a!'> 
formas gel. spray ou espuma). 
5..f. É Yedado o contato físico do Profissional de Educação Física com o aluno cliente. 
5.5. É proibido o comparti lhamento de materiais entre praticantes cm uma mesma sessão de 
ati\ idade fisica. É proibido os exercícios que cm oh·am lançamentos de objetos entre 
alunos. que caracteri7e um compartilhamento de material. 
5.6. f. obrigatório que cada aluno utilize seus objetos de uso pessoal tais como: garrafa de 
água. uma toalha ou lenço. caso haja necessidade, não sendo recomendada a compra de 
bebidas e alimentos durante a prática t!sporti\ a. 
5.7. As Assessorias EsportiYas e profissionais de Educação Física devem disponibilizar 
álcool cm gel 70°0 e papel toalhas. lenços dcscartá\eis e ou outros materiais adequados 
para os clientes. e a higicni.::ação dos materiais a serem usados nas aulas, sendo 
recomendado ao professor limitar o uso de equipamentos nas aulas. como ah·os. fitas 
suspensas. cones dentre outros. Sempre que Cor necessária a utilização de materiais para a 
pnll1ca <.k ati' idades tisicas. este deve sé'r obrigatoriamente higic1úzado pelo usuário ao 
inicio e ao término da ati\ idade. O profissional de educação tisica deve ser correspons.ável 
para assegurar o cumprimento desta rotina de higicnizaçào. 
5.9. É permitido o uso de bebedouros apenas com "'torneiras válvulas copo ... 
exclusiYo de reposição de úgua nas garrafinhas indi,·iduais. Os usuários de,·crà 
as mãos antes e após de cada uso do bebedouro. 
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5.1 O. Alhar comunicações como cartilhas. placas. cartazes ou outros meios. sobre e' itar 
contatos muito próximos. como abraços, beijos e apertos de mão. entre outros e ª' isos 
refrrentcs às regras de etiqueta respiratória. higienização das mãos e protocolos ôistentes 
no lm:al. 
5.11. Estabelecer uso obrigatório ou disponibili7açào de limpa sapato. higicnizadora de 
calçados. tapete de Hipoclorito de sódio a 2% para higienizaçào e desinfecção de sapatos 
na enu·ada do estabelecimento e das estações de ati\'idades físicas. 
5.11. No caso de pisos permeáveis. utilizar Hipoclorito de sódio a 2% ou outro sanitizante 
liberado pela ANVISA para higienização a cada fim de aula. A assessoria de\'e elaborar 
plano de higicnização de pisos e materiais a cada no\·a aula a ser realizado por colaborador 
do c-;tabelecimcnto de\'idamentc treinado. 
5.13. Proibir o revezamento de equipamentos e compartilhamento de materiais. devendo 
estes serem higieniLados após o uso. , o caso da utilização de colchonetes. os profissionais 
den.~rào atentar também para os procedimentos de higienização. 
5.14. Os alunos de\em chegar ao local já com as \'estimentas para realização <la~ 

atividades. Estão vedados banhos e trocas de roupas em banheiro e \estiário. O 
estabelecimento de\ e orientar o uso do banheiro para higicnizaçào e necessidades 
fisiológicas. 
5.15. Garantir o cumprimento <la legislação e orientações dos fabricantes referentes à~ 
manutenções e higicnização dos equipamentos e sistemas de ar condicionado bem como 
ampliar a reno,·açào de ar do estabelecimento. Fazer a troca mensal dos ti!Lros de ar. 
realiLar limpeza semanal de bandejas e usar pastilhas sanitizantes em todas as bad~jas. A 
equipe de manutenção de\'crá realizar\ istorias periódicas nos equipamentos e sisLcmas de 
ar condicionado dos ambientes para monitoramento e reforçar as ações c.le limpeza e 
desinfecção. 
5.16. Os armários disponibili7ados para os clientes para guarda-volumes podem ser 
utiliLados de forma alternada. reduzindo a disponibiliLação em 30°0. 5.17. 1\o~ 

estabelecimentos que dispuserem de piscinas. garantir que as mesmas utiliLem sistema 
adequado de filtragem. incluindo a garantia do nh·el de cloro igual ou superior a 0.8 a 3 
mgllitro e PH entre 7.2 a 7.8 em cada piscina. O monitoramento de\'erá ser realiLado a cada 
4 horas. 

PAÇO DA PREFEITüR.A ~fl'NICJPAL De l:\1IRlf\l-Cf-AR.\. aos 03 de agosto 
de 2.020. 
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