ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 10/2020
EMENTA:
PRORROGA
MEDIDAS
DE
ENFRENTAMENTO À COVID-19, NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, PREVISTAS
NOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 08/2020 E
09/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, JOSÉ
ILÁRIO GONÇALVES MARQUES, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Lei Orgânica, maximamente a norma entabulada no art. 69, IV, e ainda,
CONSIDERANDO, a necessidade de prorrogação dos prazos previstos nos Decretos
Municipais nºs 08/2020 e 09/2020 para enfrentamento da crise decorrente do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a renovação do período de restrição do comércio e indústria no
Estado do Ceará, determinada através do novo Decreto Estadual nº 33.530 de 28 de
março de 2020;
CONSIDERANDO que as regras sugeridas por técnicos, pesquisadores e especialistas
da área e as orientações advindas dos órgãos de saúde, maximamente, da Organização
Mundial da Saúde, de que as medidas de confinamento geográfico para debelar a
proliferação em massa do vírus, ao restringir as liberdades de circulação dos indivíduos,
parecem ser extremamente eficazes em conjunto, a exemplo de diversos países do
mundo que assim adotaram;
CONSIDERANDO ainda a situação epidemiológica do Município de Quixadá até o
momento, em que duas pessoas testaram positivo para o novo coronavírus e a de que
outras se encontram em investigação.
RESOLVE:
Art. 1º - Como medida eficaz e necessária para deter a propagação da COVID-19 nos
territórios do Município de Quixadá e para proteger a população do perigo
potencialmente fatal desta Pandemia, o período das restrições abaixo elencadas ficam
estendidos até o até o dia 12/04/2020:
I. atendimento ao público no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo do Município de Quixadá;
II. realização de exposições e feiras, inclusive as atividades da feira dos animais;
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III. visitação de pessoas ao Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão,
Açude Cedro e aos demais pontos turísticos de Quixadá;
IV. atendimento ao público pelas Clínicas de Fisioterapia, Psicologia e Consultórios
Odontológicos, mantidas as exceções previstas.
Parágrafo único. As providências recomendadas pelo art. 7º do Decreto Municipal nº
09/2020 e as determinações previstas nos arts. 9º e 14 do mesmo diploma, estender-seão pelo tempo em que durar a emergência.
Art. 2º. Concede férias coletivas a todos os profissionais do magistério da rede municipal
de ensino, a partir do dia 01/04/2020 e pelo período de 30 (trinta) dias.
§1º. O terço constitucional de férias para os servidores a que se refere o caput deste artigo
será pago em conjunto com a folha de pagamento do mês de abril de 2020, conforme
calendário a ser posteriormente divulgado.
§2º. Os servidores inseridos no grupo de risco, a saber, aqueles maiores de 60 (sessenta)
anos; expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de
sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, nos termos definidos
pelas autoridades de saúde e sanitária; gestantes e lactantes, deverão ser concedidos férias
imediatamente, nos prazos previstos no caput deste artigo.
Art. 3º. As medidas e determinações dispostas neste Decreto poderão ser revistas a
qualquer tempo, de acordo a situação epidemiológica do Município.
Art. 4º. Ficam mantidas e inalteradas as demais disposições previstas nos Decretos
Municipais nºs 08/2020 e 09/2020.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições que o contrarie.
Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, aos 30 de março de 2020.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE!

José Ilário Gonçalves Marques
Prefeito Municipal
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