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Gabinete do Prefeito 

 

DECRETO Nº 32 /2020  

 

EMENTA: PRORROGA MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO À COVID-19, ASSENTADAS 
NOS DECRETOS 08, 09, 20, 25, 29 e 31/2020 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. RENOVA AS 
CONDICIONATES DA ZONA ESPECIAL DE 
COMBATE AO CORONAVÍRUS, EM 
CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO 
EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ E 
DAS DIRETRIZES DO GOVERNO ESTADUAL 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 Decreto Estadual nº 33.627 de 13 de junho de 2020.  

CONSIDERANDO, que algumas atividades públicas e privadas se enquadram em 
situação de alto risco e negativo impacto sanitário, cuja a abertura precoce, redundaria 
em desfreado aumento de casos da doença e, portanto, inexorável implicação no 
cenário epidemiológico da patologia no Município de Quixadá;  

CONSIDERANDO a orientação, fundada em evidências técnicas, baseada em dados, 
emanadas das autoridades de saúde e vigilância epidemiológica local para a 
manutenção da Zona Especial no perímetro central da cidade;  

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa e premente de evitar a disseminação do 
vírus nos Distritos e Comunidades Rurais, regiões que possuem elevado grau de 
vulnerabilidade a eventual contágio descontrolado, a justificar o implemento de 
medidas mais restritivas;  



CONSIDERANDO a necessidade de condicionar esse processo de retomada da 
economia a observância por parte do comércio e da indústria de medidas sanitárias 
definidas pelas autoridades da saúde como necessárias para evitar qualquer mínimo 
retrocesso no trabalho desenvolvido até hoje pelo Município e Estado no combate ao 
SARS-COV-19, sempre baseado na ciência e pautado em ações responsáveis e; 

CONSIDERANDO o teor do decreto Estadual nº 33.627, de 13 de junho de 2020, 
que prorrogou até o dia 21 de junho de 2020, as medidas de isolamento social previstas 
no Decreto n.° 33.519, de 19 de março de 2020, e suas alterações posteriores, 
mantendo em vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social previstas no 
Capítulo II, do Decreto n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, c/c o Decreto nº 33.617, 
de 06 de junho de 2020; 

 
DECRETA:  

Art. 1º. Ficam prorrogadas até o dia 21/06/2020 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 e 31/2020 e suas modificações, que com este Decreto 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 - Fica prorrogado por mais 7 (sete) dias a fase de transição da retomada gradual 
da economia estabelecida pelo Decreto Estadual nº 33.617/2020, mantida as 
condicionantes encampadas no art. 6º do Decreto Municipal nº 29/2020 de 30 de 
maio de 2020, bem como a zona especial de combate ao coronavírus; 

Art. 3º - Fica mantida a restrição de circulação de veículos de transporte coletivo de 
passageiros a exemplo, de ônibus, micro-ônibus, vans, topiques e outros meios de 
transporte rodoviário que no seu interior contenha agrupamento de pessoa, oriundos 
dos Distritos e localidades do Município de Quixadá, na forma do art. 2º do Decreto nº 
20/2020 e prorrogado até o dia 21 de junho de 2020, o horário de circulação dos 
mesmos das 12h:00min às 18h:00min, na forma do art. 10 do Decreto 29 e 31/2020, 
mantida as regras de revezamento. 

 Art. 4º - No período de isolamento social, são vedadas a entrada e a permanência, em 
unidades hospitalares, públicas ou privadas, de pessoas estranhas ao funcionamento do 
respectivo serviço, as quais não sejam pacientes em busca de atendimento, seus 
acompanhantes ou profissionais que trabalhem na unidade de saúde.  



Parágrafo único. As atividades de inspeção e fiscalização poderão ser desenvolvidas 
pelos órgãos competentes em unidades hospitalares desde que submetidas às regras 
sanitárias cabíveis para a proteção da saúde de todos os envolvidos. 

Art. 5º - Fica mantida a realização de fiscalização rígida nos bairros Alto São Francisco 
e Campo Velho e Campo Novo, como a distribuição de máscaras, higienização e 
lavagem de calçadas.   

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se aquilo 
que lhe for em contrário.  

Art. 7º. 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 14 de junho de 2020.  

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

 

José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 

 

 


