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DECRETO nº 08/2020. 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE 

MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 

PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO SARS – COV 2 

(NOVO CORONAVÍRUS), BEM COMO DISPÕE SOBRE 

RECOMENDAÇÕES NO SETOR PRIVADO MUNICIPAL. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 69, inciso IV da Lei Orgânica do Município: 

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

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

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

forma doa artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e 

também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e 

confirmados. 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença no Município de Quixadá/CE. 

DECRETA:  

Artigo 1º - Os Secretários Municipais, o Procurador Geral e os dirigentes máximos de entidades 

autárquicas adotarão as providências necessárias em seus respectivos âmbitos visando à 

suspensão: 

I – de eventos com público superior a 100 (cem) pessoas, incluída a programação dos 

equipamentos culturais públicos; 

II – de aulas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (escolas municipais), inclusive de 

transporte escolar, estabelecendo-se, pelo período de 15 (quinze) dias a contar do dia 23 de 

março de 2020, possibilitando as famílias realizarem a dinâmica familiar de contingência. 

III – do gozo de licença e férias dos servidores da Secretaria de Saúde, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto. 

IV – Fornecimento de alvarás para realização de festas ou similares que resultem na aglomeração 

de pessoas pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 
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Artigo 2º - Suspensão imediata dos atendimentos realizados pela APAPEQ em relação às 

crianças e pessoas com necessidades física ou especiais, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3º - Ficam suspensos os atendimentos e atividades com os idosos na gestão pública 

municipal e em especial, as realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS e IPMQ 

– Instituto de Previdência Municipal de Quixadá pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único: Fica a Secretaria de Saúde responsável por planejar o atendimento 

individualizado nos casos inadiáveis. 

Artigo 4º - O cumprimento do disposto no artigo 1º não prejudica nem supre: 

I - as medidas determinadas no âmbito da Secretaria da Saúde para enfrentamento da pandemia 

de que trata este decreto; 

II – o deferimento de licença por motivo de saúde e de licença compulsória, nos termos da 

legislação aplicável. 

Artigo 5º - No âmbito de outros Poderes, órgãos ou entidades autônomas, bem como no setor 

privado do Município de Quixadá, fica recomendada a suspensão das: 

I – aulas do ensino superior, das instituições privadas, universidades estaduais e federais, adotada 

gradualmente, no que couber; 

Artigo 6º - Fica ainda recomendado ao Setor Privado que cancele todo e qualquer evento no 

âmbito do município com público superior a 100 (cem) pessoas. 

Parágrafo único: Em caso de descumprimento, serão responsabilizados os organizadores do 

evento, conforme disposição legal. 

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 

E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, Quixadá, 16 de março de 2020. 

 

 

José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 


