
ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Gabinete do Prefeito 

 

DECRETO Nº 41/2020 

 

EMENTA: PERMANECE SUSPENSA NOS 

TERRITÓRIOS LOCAIS AS AULAS 

PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, REDE ESTADUAL E 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. 

DERROGA A RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE 

CIRCULAÇÃO DE VEICULOS PROVINDOS 

DOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS E 

MANTÉM A POLÍTICA DE REVEZAMENTO 

DOS VEICULOS NA FORMA QUE INDICA. 

 

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 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 pela compreensão das 

disposições do Decreto Estadual no 33.645, de 04 de julho de 2020, prorrogado 

pelo Decreto nº 33.671, de 11 de julho de 2020. 

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; 

CONSIDERANDO ainda que a liberação das aulas presenciais no Estado do 

Ceará estão previstas para a última fase do Plano de Retomada da Economia e 

Atividades Públicas, notadamente porque inevitavelmente haverá grande 



concentração de pessoas nos ambientes escolares e acadêmicos, a pôr em risco a 

saúde dos discentes, docentes e colaboradores, bem porque é possível a 

substituição de aulas presenciais pelos meios digitais disponíveis, sem prejuízo das 

Diretrizes Nacionais Curriculares, a teor do que preconiza a Portaria nº 544, de 16 

de junho de 2020 e outros instrumentos normativos, DECRETA: 

Art. 1º - Ficam suspensas, até ulterior deliberação, no âmbito do Município de 

Quixadá, e no contexto das medidas de enfrentamento da crise em saúde pública, 

as aulas presenciais da rede municipal de ensino, rede estadual e das Instituições 

de Ensino Superior de natureza pública ou privada e atividades presenciais de 

cursos diversos. 

Parágrafo único. A suspensão a que se refere este artigo não impede as instituições 

de ensino de promoverem atividades de natureza remota, desde que viável 

operacionalmente. 

Art. 2º - Fica permitida, a partir desta data, a circulação de veículos provindos dos 

distritos e comunidades rurais, sem restrição de horário, desde que respeitada a 

política de revezamento de veículos estabelecida no Decreto nº 20/2020. 

Parágrafo único. O revezamento de que trata este artigo se estenderá até o dia 

19/07/2020. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

aquilo que lhe for em contrário. 

Art. 4º - 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 13 de julho de 2020. 

 

REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE, 

CUMPRA-SE! 

 

José Ilário Gonçalves Marques 

Prefeito Municipal 


