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DECRETO Nº 33/2020 

 
 

EMENTA: PRORROGA, NOS LINDES 

TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ 

AS MEDIDAS RESTRITIVAS DE 

ENFRENTAMENTO À COVID – 19, 

ENTABULADAS NOS DECRETOS Nº 08 e 

09/2020 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM 

DESTAQUE PARA OS DECRETOS Nºs 20, 25, 29, 

31 e 32/2020 E EVENTUAIS MODIFICAÇÕES 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 ser de domínio público o Plano de Retomada gradual da 

Economia no Estado do Ceará apresentado pelo Governo Estadual em, 05/06/2020, 

autorizando, paulatinamente, o funcionamento de diversas atividades e serviços do setor 

econômico no Estado, normatizado por meio do Decreto Estadual nº 33.617 de 06 e 

maio de 2020 e posteriores;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 33.631, de 20 de junho de 2020, que 

prorrogou a fase de transição no interior do Estado do Ceará, e que diante de uma crise 

aguda como a presente, faz-se necessária, mais que nunca, a existência de harmonia e de 

coordenação entre as ações públicas entre os Municípios e o Estado-Membro respectivo, 

na lógica assinalada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de sorte que as medidas 

governamentais adotadas para o enfrentamento da Pandemia, e as que apontam para 

eventual flexibilização das regras sejam harmônicas, mantido o interesse local em 

determinados casos; 

CONSIDERANDO a necessidade atual de dar continuidade à política de isolamento 

social até então praticada e que vem se mostrando eficaz no enfrentamento da pandemia, 

DECRETA:  
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Art. 1º. Ficam prorrogadas até o dia 28/06/2020 as medidas fixadas nos Decretos 

Municipais nºs 08 e 09/2020 e alterações posteriores, com destaque para as dispostas 

nos Decretos nºs 20, 25, 29, 31 e 32/2020 e suas modificações, que com este não sejam 

incompatíveis, sem prejuízo da possibilidade de serem adotadas outras neles não 

previstas ou intensificar, com maior rigor, aquelas que se reputarem necessárias. 

Art. 2º. No período a que se refere o caput deste artigo, para funcionarem na Zona 

Especial, as atividades econômicas liberadas pela fase de transição e prorrogadas pelo 

Decreto Estadual 33.631 de 20 de junho de 2020, passarão a cumprir horário de abertura, 

a partir das 8h:00min e encerramento das atividades às 16h:00min, ficando restritas a 

30% (trinta) por cento da capacidade de atendimento simultâneo, sem prejuízo dos 

protocolos sanitários e sujeição à rigorosa fiscalização dos órgãos competentes. 

Parágrafo único. Permanecem hígidas e em vigor todas as demais medidas gerais e regras 

sanitárias já assentadas nos decretos anteriores, inclusive, às de caráter sancionatórias e 

corretivas. 

Art. 3º. Libera a área do Açude Cedro e Rampa de Voo Livre para a prática esportiva 

individual, vedada qualquer outra que importe aglomeração de pessoas, impedindo-se, 

inclusive, a visitação de pessoas para fins eminentemente turísticos, independentemente 

de sua quantidade. 

Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se aquilo que 

lhe for em contrário. 

Art. 5º. As medidas e determinações dispostas neste Decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, de acordo a situação epidemiológica do Município.  

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, aos 21 de junho de 2020. 

 

REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE! 
 

 

José Ilário Gonçalves Marques 
Prefeito Municipal 


