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DECRETO Nº 39/2020 

 
 

EMENTA: DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E 
INDIRETA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. 
ESTABELECE, NO CONTEXTO DA CRISE EM 
SAÚDE PÚBLICA, HORÁRIO ESPECIAL DE 
FUNCIONAMENTO E ADOTA PROTOCOLO 
SANITÁRIO PARA O FIM QUE ESPECIFICA, 
SEM PREJUÍZO DE 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 redução no número de casos da infecção humana (sars-cov-2) no 
Município de Quixadá, a confirmar a tese do comitê epidemiológico de que há menor 
circulação do vírus nos lindes locais e, portanto, o achatamento da curva; 

CONSIDERANDO que as medidas até aqui determinadas, sempre ostentaram caráter 
efêmero, isto é, provisório, condicionando sua mantença à evolução do painel 
epidemiológico no âmbito municipal, que neste momento evidencia uma queda 
significativa da mortalidade e novos casos; 

CONSIDERANDO os bons resultados das políticas de enfrentamento da crise 
adotadas pelo Município de Quixadá e o gerenciamento rigoroso dos casos 
diagnosticados, combinado com a grande realização de testagem; 

CONSIDERANDO a necessidade do retorno gradual das atividades administrativas 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, para atendimento de forma 
presencial e plano de prevenção e biossegurança mínimos que garantam a proteção aos 
servidores, colaboradores, estagiários e aos usuários do serviço, DECRETA: 
 
Art. 1º. A retomada das atividades presenciais nas unidades administrativas do Poder 
Executivo deverá ocorrer de forma gradual e sistematizada, observada a implementação 



das medidas mínimas previstas neste Decreto como forma de prevenção ao contágio da 
Covid-19. 

§ 1º. O restabelecimento das atividades presenciais terá início, a partir do dia 06 de 
julho de 2020. 

§ 2º Os Chefes imediatos dos órgãos e Entidades do Poder Executivo poderão 
estabelecer horários específicos para o atendimento e prática presencial de 
determinados atos administrativos, sendo vedado o atendimento integralmente 
remoto. 

§3º A autorização de trabalho remoto para servidores, estagiários e colaboradores que 
estejam em grupos de risco só se aplica para aqueles que forem portadores de 
cardiopatia grave, diabetes insulino dependente, de insuficiência renal crônica, asma 
grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade mórbida, doenças neoplasias 
malignas, imunodeprimidas e em uso de medicações imunodepressores ou outras 
enfermidades que justifiquem, segundo avaliação e atestado médico. 

Art. 2º. Fica estabelecido, a partir de 06/07/2020, o horário de 8h:00 às 14h:00 para 
funcionamento dos órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo. 

Parágrafo único. A disposição prevista no caput deste artigo não se aplica aos serviços 
que ostentam caráter de essencialidade, notadamente, os relacionados à saúde, 
vigilância sanitária, limpeza pública, os atrelados à fiscalização e guarda municipal, sem 
prejuízo da inclusão de outros serviços que exsurjam como indispensáveis à 
coletividade. 

Art. 3º. Os chefes imediatos dos órgãos e Entidades, apoiados pelos técnicos da 
Secretaria de Saúde, deverão adotar providências de biossegurança para assegurar 
condições sanitárias e de atendimento de saúde pública, de modo que viabilizem 
proteção tanto para os servidores quanto para os usuários dos serviços públicos, sendo 
indispensáveis: 
 
I. o uso de máscara, dentre outros equipamentos de proteção recomendados, pelos 
servidores, estagiários e demais colaboradores e a disponibilização de álcool em gel 70% 
para estes e para os usuários que buscam o serviço público; 

II. os atendimentos presenciais deverão observar distanciamento adequado (2m) e 
limite máximo de pessoas no mesmo ambiente de acordo com suas dimensões (2 duas 
pessoas por vez no máximo), preferencialmente em ambientes amplos, arejados, com 



janelas e portas abertas, recomendando-se a utilização de sistemas de refrigeração de ar 
somente quando absolutamente indispensáveis; 

III. os ingressantes nos espaços públicos para atendimento presencial deverão proceder 
com a descontaminação de mãos, com utilização de álcool 70º, e a utilização de 
máscaras, além de outras medidas sanitárias eventualmente necessárias; 

IV. os órgãos e Entidades deverão elaborar planos de limpeza e desinfecção, realizados 
periodicamente, repetidas vezes ao longo do expediente, em especial nos ambientes 
com maior movimentação de pessoas; 

V. potencializar o incentivo para uso das plataformas virtuais de serviços disponíveis 
e/ou atendimento por telefone, pelos usuários. 
 
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, mantidas as 
disposições dos anteriores que com este não guarde incompatibilidade.  

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, aos 05 de julho de 2020. 

 

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

 
José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 
 

 


