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DECRETO Nº 36/2020. 

                                                                    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, 32 e 33/2020 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 33.637, de 27 de junho de 2020, que prorrogou 

a fase de transição no interior do Estado do Ceará, pautado nos relatórios e dados técnicos 

das equipes de saúde do Estado, bem como do Comitê Estadual de Enfrentamento da 

COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Município de Quixadá está alinhado com as medidas 

governamentais adotadas para o enfrentamento da Pandemia; 

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: Art. 1º. Ficam prorrogadas até o dia 05/07/2020 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, 32 e 33/2020 e suas modificações, sem prejuízo 

de outras medidas que se reputarem necessárias.  

Art. 2º. No período a que se refere ao caput do artigo anterior, a Zona Especial permanece 

com 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.  



Art. 3º. As medidas e determinações dispostas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer 

tempo, de acordo a situação epidemiológica do Município.  

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

for em contrário.  

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, aos 28 de junho de 2020. 

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

 

 

      

   

 

José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


