
ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Gabinete do Prefeito 

 

DECRETO Nº 40/2020 

 

EMENTA: REVOGA A ZONA ESPECIAL 

ESTABELECIDA NO PERÍMETRO 

CENTRAL DA CIDADE. ADERE AO 

AVANÇO DA POLÍTICA DE LIBERAÇÃO 

GRADUAL E RESPONSÁVEL DE 

ATIVIDADES ECONÔMICAS, 

ESPECIFICAMENTE QUANTO À FASE 1. 

DEFINE PROTOCOLO GERAL E 

SITUACIONAL DE MEDIDAS SANITÁRIAS 

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 o plano de governança de retorno responsável e gradual 
das atividades econômicas, no contexto da crise em saúde pública vivenciado nos 
últimos meses, que fora estabelecido pelo Governo do Estado do Ceará por 
ocasião do Decreto nº 33.608, de 30 de maio de 2020 e a liberação da primeira 
fase para os Municípios encravados na Região do Sertão Central, que se deu por 
intelecção das disposições do Decreto Estadual nº 33.645, de 04 de julho de 
2020.    

CONSIDERANDO que a abertura de algumas atividades comerciais, a partir da 

liberação da FASE 1, para a macrorregião do Sertão Central, não autoriza um 

retorno à normalidade plena, sendo de extrema importância, a adoção de 

protocolos e metodologias sanitárias, nova gestão do ambiente de trabalho e 

atendimento, demandas reprimidas e ações comportamentais mais restritas, de 

modo a eliminar os potenciais riscos e evitar novo ciclo da doença; 

CONSIDERANDO que as ações adotadas pelo Poder Público Municipal, 

algumas revestidas de maior rigidez e restringibilidade, no contexto do 

enfrentamento da COVID-19 nos territórios locais, somado aos esforços 



centralizados dos técnicos para implementação de medidas acertadas e eficazes 

para deter a escalada fragorosa do coronavírus em Quixadá, foram e estão sendo 

determinantes para cumprir a premissa inarredável de preservação do direito à vida 

e à saúde de todos os cidadãos quixadaenses, tal como preconizado pela nossa 

Carta Magna e impedir a extenuação da capacidade operacional do sistema público 

de saúde; 

CONSIDERANDO por fim a continuidade da adesão à política de harmonia e 
de coordenação entre as ações públicas do Município e aquelas estabelecidas pelo 
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, DECRETA: 

 

DA ZONA ESPECIAL E TRÁFEGO DE VEÍCULOS 

 

Art.1º. Fica revogada a Zona Especial, declarada pelo Decreto Municipal nº 
25/2020 como sendo o perímetro central da Cidade, mantida a restrição apenas 
no trecho da Rua Rui Maia, notadamente nas cercanias da Caixa Econômica 
Federal. 

Art. 2º. Mantém-se por mais 15 (quinze) dias, contados desta data, a política de 
revezamento e horário de tráfego dos veículos provindos dos Distritos e 
comunidades rurais, nos termos assinalados pelos Decretos nº 20 e 29/2020. 

 

DA FASE 1 – RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

 

Art. 3º. Em conformidade com as diretrizes do Governo Estadual preconizadas 
pelo Decreto nº 33.645, de 04 de julho de 2020, fica determinada a liberação 
gradual e responsável das atividades econômicas autorizadas pela Fase 1 do Plano 
de Retomada Econômica, na forma, condições e percentuais descritos do anexo 
I deste Decreto. 

§1º. Os estabelecimentos autorizados a funcionar tanto na fase de transição como 
os incluídos na Fase 1, obedecerão, a partir deste Decreto, aos seguintes horários: 



I. de 07h:00min às 17h:00min o setor da “Construção civil” (Ex. comércio varejista 

de material de construção e afins); 

II. de 08h:00min às 20h:00min os segmentos de “Serviços” (Ex. escritórios de 

advocacia e contabilidade, salões, barbearias e afins); 

III. de 10h:00min às 16h:00min todo o setor de “Comércios”. (Lojas de vestuários, 

bijuterias, movelarias e afins. 

§2º. Continua vedada a abertura de restaurantes, bares, academias, clubes, bem 
como a realização de espetáculos e atividades religiosas em todo o território 
municipal, mantidas para as atividades econômicas as regras para operação do 
serviço de entrega, quando com esta modalidade guardarem compatibilidade, 
nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº 29/2020.  

 

DO PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL 

 

Art. 4º. Fica estabelecido Protocolo Sanitário Geral para todas as atividades 
econômicas em funcionamento, sem prejuízo da reformulação e implemento de 
ajustes, observadas as particularidades e circunstâncias de cada atividade, 
reputando-se indispensáveis às seguintes: 

I. a disponibilização de meios para higienização das mãos, especialmente, álcool 
em gel 70% com periodicidade mínima de a cada 2 horas, ou a qualquer 

momento dependendo da atividade realizada ou quando em contato com o cliente, 

incluindo antes e após a utilização de máquinas de cartões de crédito; 

II. a demarcação do piso com faixas e/ou outros sinalizadores, visando a 

observância do distanciamento adequado (2m) e limite máximo de pessoas no 

interior do estabelecimento, devendo o acesso de clientes ser rigorosamente 

controlado; 

III. a utilização, preferencial, de ventilação natural para o ambiente (portas e 
janelas abertas), sempre que possível, sendo obrigatório, quando do uso de 
sistema de climatização, a limpeza periódica de seus componentes;  

IV. implementar rotina de higienização e limpeza do ambiente, equipamentos e 

materiais de toques frequentes e comuns; 



V. eliminar a prática de compartilhamento de equipamentos e materiais de 

trabalho, e quando for inevitável assegurar antes do uso a desinfecção. 

 

DO PROTOCOLO SITUACIONAL DE CADA ATIVIDADE 

 

Art. 5º. Cada empreendimento comercial deverá desenvolver seu próprio Plano 

de Adequação Sanitária - PAS, à luz de suas peculiaridades e circunstâncias que as 

distinguem, fundadas nas seguintes premissas: 

I. estabelecer medidas gerais de prevenção no ambiente de trabalho, sendo de 

reprodução obrigatória as disposições do artigo anterior; 

II. desenvolver uma política interna e procedimentos internos para identificação e 

isolamento de pessoas suspeitas da doença; 

III. desenvolver, implementar e comunicar proteções e flexibilidades do ambiente 

de trabalho, quando possível; 

IV. implementação de medidas de controles de ambientes, com destaque para: 

a) implantação de medidas de engenharia, a exemplo de instalação de barreiras 

físicas, cortinas de plástico entre outras; 

b) adoção de medidas de controle administrativo; 

c) práticas de trabalho seguro; 

d) providência de equipamentos de proteção individual. 

Parágrafo. A apresentação da proposta do Plano de Adequação Sanitária deverá 

ser apresentada pelos grupos econômicos que possuam em seus quadros acima de 

9 (nove) empregados, em até 5 (cinco) dias, contados da data deste decreto, 

ressalvando-se da regra os estabelecimentos formados por até 9 (nove) 

empregados, que deverão subscrever tão somente Termo de Conduta Ajustado – 

TCA perante a AGEFISQ, não se sujeitando às disposições deste parágrafo único 

os assim definidos como Microempreendedores Individuais. 

 

DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA 

 

Art. 6º. Fica preservado o uso obrigatório e indispensável de máscara em todo o 
território municipal, sendo vedado, sob qualquer justificativa a circulação de 



pessoas nos espaços e logradouros públicos ou o ingresso em estabelecimentos 
comerciais, sem estarem utilizando o equipamento de proteção individual. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 7º. A AGEFISQ zelará pelo cumprimento fiel de todas as medidas dispostas 
no presente Decreto, ficando autorizada desde já a se valer das imposições 
coercitivas legais, em caso de descumprimento, especialmente, a aplicação de 
multa pecuniária, cancelamento de alvará e interdição do estabelecimento, 
podendo ser amparada pelas forças de segurança do Estado quando necessário. 

Parágrafo único. Cada estabelecimento deverá, após a homologação do Plano de 
Adequação Sanitária – PAS, pela Secretaria de Saúde, afixar em local visível e de 
forma inteligível a Certificação COVID, para fins de fiscalização dos órgãos 
competentes e da própria população que poderá denunciar ao Poder Público, 
através dos canais disponíveis, quando verificar o descumprimento de quaisquer 
medidas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
aquilo que lhe for em contrário. 

Art. 9º 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 05 de julho de 2020. 

 

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

 
José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 
 

 



 

ANEXO I AO DECRETO MUNICIPAL Nº 40/2020 

 

FASE 1 
TRABALHO 
PRESENCIAL 

DETALHAMENTO 

INDÚSTRIA 
QUÍMICA E 

CORRELATOS 
40% 

Indústria de químicos 
inorgânicos, plástico, borracha, 

solventes, celulose e papel 

ARTIGOS DE 
COUROS E 
CALÇADOS 

40% Indústria e Comércio 

CADEIA 
METALMECÂNICA E 

AFINS 
40% 

Fabricação de ferramentas, 
máquinas, tubos de aço, 

usinagem, tornearia e solda e 
comércio atacadista 

SANEAMENTO E 
RECICLAGEM 

40% Recuperação de materiais 

CADEIA ENERGIA 
ELÉTRICA 

40% 
Construção para barragens e 
estações de energia elétrica, 

geradores. 

CADEIA DA 
CONSTRUÇÃO 

40% 
Até 100 operários obra, 

escritório e cadeia produtiva 
com 40% 

TÊXTEIS E ROUPAS 40% Indústria e comércio 

COMUNICAÇÃO, 
PUBLICIDADE E 

EDITORAÇÃO 
40% Comércio de livros e revistas 

INDÚSTRIAS E 
SERVIÇOS DE 

APOIO 
40% 

Comércio de artigos de 
escritório, armas e serviços de 
manutenção. Contabilidade, 

auditoria e direito (máximo de 
03 trabalhadores por 

escritório). 

ARTIGOS DO LAR 40% Indústria e comércio 

CADEIA 
AGROPECUÁRIA 

40% 
Comercialização de flores e 

plantas, couros 

CADEIA 
MOVELEIRA 

40% Indústria e comércio 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

40% Indústria e comércio 



LOGÍSTICA E 
TRANSPORTE 

40% Comércio de bicicletas 

CADEIA 
AUTOMOTIVA 

40% Indústria, comércio e serviços 

COMÉRCIO DE 
OUTROS PRODUTOS 

40% 
Comércio de saneantes, livraria, 

brechós, papelarias, doces e 
caixões 

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 

HIGIENE E 
LIMPEZA 

40% 
Comércio de higiene e 

cosméticos 

ESPORTE, CULTURA 
E LAZER 

40% 
Fabricação e comércio de 

aparelhos esportivos, 
instrumentos e brinquedos 

 

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

 

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

 
José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 
 

 

 


