
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N°013/2021 

DECRETO N°013/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021. 

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL 
NO MUNICIPIO DE QUIXADÃ 
PRORROGANDO AS MEDIDAS JÁ 
DECRETADAS 	NO 	DECRETO 
MUNICIPAL N° 010/2021 COM AS 
MODIFICAÇÕES AQUI DECRETADAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DA CIDADE DE QUIXADÁ-CE, senhor 
RICARDO josÉ ARAÚJO SILVEIRA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município de Quixadá e, 

CONSIDERANDO o art. 196 da Constituição Federal e as 
disposições contidas na Lei 8080, de setembro de 1990, que 
regula a promoção, proteção e a recuperação da saúde; 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto do Governo do 
Estado do Ceará N°33.955, de 26 de fevereiro de 2021; 

CONSIDERANDO a decisão cautelar do Supremo Tribunal 
Federal na ADI 6.625-DF que prorroga o Estado de 
Calamidade Pública em todo o país até que seja declarado o 
fim da Pandemia do Novo Coronavirus; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n°33.5 10, 
de 16 de março de 2020, que decretou, no Estado do Ceará, 
situação de emergência em saúde decorrente da COVLD 19; 

CONSIDERANDO que o Município de Quixadá saiu de nível 
altíssimo para o nível alto de contaminação da COVID-19, 
sendo necessário a manutenção das medidas de isolamento 
social, o que exige reforço dos cuidados necessários para coibir 
aglomerações, protegendo a vida do cidadão; 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e executar a 
integração entre os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal nas ações de combate à pandemia causada 
pelo vírus, Covid-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e 
avaliação das políticas de combate à pandemia, até então 
praticadas em âmbito municipal, especialmente à definição de 
regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo 
Coronavirus e, das medidas preventivas da Covid-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de coibir eventos e festas 
que gerem aglomerações, inclusive com a utilização de carros 
de som e bebidas alcoólicas, que facilita a disseminação da 
COVID- 19; 



CONSIDERANDO a necessidade de coibir aglomerações no 
centro urbano, assim como nos estabelecimentos comerciais, 
inclusive nas instituições financeiras e bancos; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter e fortalecer as 
medidas de prevenção já estipuladas em decretos anteriores, 
buscando evitar o fechamento da economia; 

DECRETA: 
CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1° - Até o dia 18 de março de 2021 permanecem em vigor 
as medidas de isolamento social dispostas neste decreto, assim 
como as contidas no Decreto Municipal N° 010, de 01 de 
março de 2021 e nos Decretos anteriormente publicados, 
exceto nas disposições contrárias ao presente decreto, onde 
ficarão em vigor as disposições aqui previstas; 

Art. 20 - Na prorrogação do isolamento social, permanecem 
em vigor todas as medidas gerais e regras de isolamento social 
já previstas em decretos anteriores, assim como as regras mais 
rígidas, previstas neste decreto, sendo elas: 

1 - Ficam vedadas durante o período de prorrogação do 
isolamento social quaisquer festas e eventos com risco de 
disseminação da COVID-19, sob pena de aplicação de multa 
pessoal de R$ 100.00 (cem reais) à R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 

11 - Manutenção do dever especial de proteção em relação a 
pessoas do grupo de risco da COVID-19, na forma do art. 4°, 
do Decreto Estadual n.° 33.608, de 30 de maio de 2020, 
ressalvada a possibilidade da prática de atividades físicas 
individuais realizadas ao ar livre, desde que com o uso de 
máscara de proteção; 

III - recomendação para a permanência das pessoas em suas 
residências como forma de evitar a disseminação da COVID-
19; 

IV - vedação à entrada e permanência em hospitais, públicos 
ou particulares, de pessoas estranhas à operação da respectiva 
unidade, à exceção de pacientes, seus acompanhantes e 
profissionais que trabalhem no local; 

V autorização para a realização por meio virtual, inclusive 
para registro de votos, das assembleias ordinárias e 
extraordinárias de condomínios residenciais ou não 
residenciais, assim como as sessões legislativas e demais 
reuniões; 

§ 10 evitar escalar, pelo período de emergência, servidores 
gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a 
qualquer doença ou outra condição de risco de 
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da 
infecção pelo coronavírus, em postos de atendimento direto, 
com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não lhes 



seja aplicável o regime de teletrabalho, realocando-os para 
realização de serviços internos; 

§ 2°- O dever especial de proteção, em relação às pessoas de 
idade igual ou inferior a 60 (sessenta) anos, segue sendo 

-aplicável somente aquelas que forem portadoras 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, o isolamento mais restritivo, conforme 
previsão do § 60, do art. 10,  do Decreto Estadual a.° 33.631, de 
20 de junho de 2020. 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

Art. 3°- Durante o isolamento social, permanecerão 
autorizadas as seguintes atividades: 

1 - a operação do serviço de transporte intramunicipal de 
passageiros, desde que cumpridas todas as medidas sanitárias 
especificas, em forma de rodízio de transporte de passageiros, 
conforme anexo ao presente decreto, sendo permitido a 
realização de barreiras sanitárias para o controle do fluxo de 
passageiros e observância as medidas sanitárias; 
11— a circulação de pessoas, para a pratica esportiva individual, 
em espaços públicos e privados acessíveis ao público, desde 
que observadas pelos frequentadores todas as medidas de 
proteção previstas neste Decreto, tais como uso obrigatório de 
máscara e distanciamento mínimo, vedando-se, em todo caso, 
qualquer tipo de aglomeração, sob pena de aplicação de multa 
pessoal de R$ 100,00 (cem) reais a R$ 1.000,00 (um mil) reais; 

Art. 40  - Durante o estado de calamidade pública decorrente da 
COV1D-19, permanece em vigor a obrigatoriedade do uso 
individual de máscaras de proteção, sob pena de aplicação de 
multa pessoal de P3 100,00 (cem) reais a R$ 1.000,00 (um mil) 
reais, não se submetendo a essa obrigatoriedade, sem o 
prejuízo de outras exceções legalmente previstas: 

1- pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer 
outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de 
máscara de proteção facial, conforme declaração médica; 

II - crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

III - aquele que, utilizando máscara de proteção, estiver 
sentado à mesa de restaurante e tiver de retirá-la 
exclusivamente durante a refeição. 

Art.5° - Reforçar-se-á a fiscalização municipal, com apoio das 
autoridades do Estado, quanto à proibição da realização de 
festas e eventos que gerem aglomerações, bem como quando à 
obrigatoriedade do uso de máscaras, sob pena de aplicação de 
muita e interdição do local, como já prevista neste decreto. 

Art, 60  No período de que trata este Decreto, as atividades 
econômicas e comportamentais no Município obedecerão às 



medidas preventivas direcionadas ao controle da disseminação 
da COVID-19, constantes no presente Decreto e no seu anexo 

§ U Às pessoas acima de 60 (sessenta) anos e aos integrantes 
de gnipos de risco da COV1D-19, reiteram-se os cuidados 
quanto a evitar aglomerações, em ambientes públicos ou 
privados, bem como o comparecimento a eventos, ressalvada a 
possibilidade da prática de atividades físicas individuais 
realizadas ao ar livre, desde que com o uso de máscara de 
proteção, sob pena de aplicação de multa pessoal de R$ 100,00 
(cem) reais a R$ 1.00000 (um mil) reais. 

§ 2 A Secretaria de Saúde do Município realizará a 
fiscalização de aglomerações, com o auxilio da Agefisq de 
Quixadá, da vigilância sanitária, além da cooperação da 
Autarquia de Trânsito de Quixadá-CE, Guarda Civil Municipal, 
Polícia Militar, Polícia Civil e demais entidades que exerçam 
poder de polícia na circunscrição do município de Quixadã-CE, 
podendo as mesmas, em caso de descumprimenta do presente 
decreto, aplicar as penalidades aqui contidas; 

§3 A vigilância sanitária do Município deverá priorizar a 
fiscalização dos estabelecimentos comerciais do centro da 
cidade, assim como dos transportes coletivos de passageiros, 
prezando pela abordagem educativa. 

§4 A AGEF1SQ de Quixadá deverá atuar em conjunto com os 
demais órgãos que exercem poder de policia, assim como em 
parceria com a vigilância sanitária, devendo ser elaborado um 
plano de trabalho entre as instituições. 

Ari. 7" Para enfrentamento da COVID-19, serão adotadas, no 
Município de Quixadá, sem o prejuízo de outras já 
estabelecidas, as seguintes medidas: 

1 - manutenção da suspensão das aulas e atividades presenciais 
em estabelecimentos de ensino, público ou privado, salvo em 
relação a atividades cujo ensino remoto não seja viável; 

jL - suspensão do atendimento presencial no serviço público 
municipal, devendo ser oportunizado a população meios de 
comunicação para atendimento tele presencial; 

III 	nas repartições públicas em que não seja possível o 
atendimento de forma virtual, sendo considerado o atendimento 
como medida urgente, que possa vir gerar risco à vida ou a 
saúde, poderá o atendimento ser presencial, devendo ser 
agendado previamente, obedecendo todas as medidas sanitárias 
de enfrentamento a COV1D-19; 

- permanece estabelecido o regime de trabalho remoto para 
todo o serviço público municipal, salvo em relação aos serviços 
essenciais ou àquelas atividades cujo trabalho remoto seja 
inviável ou incompatível, cabendo ao gestor da pasta, através 
de portaria, elaborar escala de trabalho, evitando-se 
aglomerações no ambiente de trabalho; 

V - recomendação ao setor privado para que prionze o trabalho 
remoto, quando possível, evitando ao máximo a circulação de 
Pessoas; 



CAPITULO III 
DAS VEDAÇÕES E PROIBIÇÕES 

Mi. 8 Fica proibido qualquer tipo de venda e consumo de 
bebida alcoólica no Município de Quixadá, durante a validade 
deste decreto, evitando-se assim aglomerações, em espaços 
públicos, privados, e demais espaços que estejam situados no 
Município de Quixadá. 

Em caso de deseumprimento do caput do artigo, em se 
tratando de estabelecimento comercial, será imediatamente 
interditado o estabelecimento, pelo prazo de até 30 (trinta) dias; 

II - Caso o descumprimento do presente decreto ocorra cru 
espaço privado, deverá ser autuado o responsável pelo imóvel, 
assim como as demais pessoas que estejam descumprindo o 
decreto, com aplicação de multa, conforme contido no inciso 
anterior. 

111 - Fica autorizado o fornecimento de bebidas alcoólica entre 
a fabricante, ou distribuidor, e o comerciante, sendo vedado a 
comercialização para com o consumidor, coma já estipulado no 
capui do artigo; 

Art. 9 - Fica proibido o uso de som e carro de som, inclusive 
paredão, com fins recreativos, em todo o Município de 
Quixadá, durante a validade desse decreto, sob pena de 
apreensão dos equipamentos sonoros; 

Parágrafo única - Fica permitido o uso de carro de som 
volante com finalidade publicitária, em horário comercial, 
compreendido de segunda-feira a sexta-feira, das 07 (sete) 
horas às 17 (dezessete) horas 

Art.lU - Fica estabelecido a proibição do uso de espaços 
comuns e equipamentos de lazer, em casas de piscinas, de uso 
misto (moradia e lazer) e/ou preponderantemente de temporada 
ou veraneio, assim como proibição de utilização de área de 
lazer em hotéis e pousadas, observada as normas sanitárias, 
ensejando o descumprimento da regra a interdição do 
correspondente espaço de 7 (sete) à 30 (trinta) dias em caso de 
reincidência), assim como aplicação de multa diária entre R$ 
300,00 (trezentos reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

Art.11e - Fica determinado o aumento do controle e da 
fiscalização do uso de espaços comuns e de equipamentos de 
lazer em condomínios residenciais, barracas e clubes, no 
tocante à obediência às regras de protocolo sanitário já 
existentes, evitando, especialmente, aglomerações, sob pena de 
aplicação de muita diária entre R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 
30,000,00 (trinta mil reais); 

CAPÍTULO iv 
1)0 FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

SEÇÃO 1 



DOS BANCOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E 
LOTÉRICAS 

Art. 12° - Fica permitido atendimento ao público em bancos, 
instituições financeiras e lotéricas. devendo ser observado a 
capacidade interna de cada estabelecimento, cabendo á 
instituição controlar o fluxo de pessoas, sendo permitido 
apenas a acomodação interna de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade da instituição, observando o distancíamento social, 
utilização de máscara e álcool em gel, assim como das demais 
medidas sanitárias; 

1 	os bancos, instituições financeiras e lotéricas serão 
responsáveis pela organização da fila, seja internamente assim 
como externamente, zelando sempre pelo distanciamento 
social, assim como pela cobrança de utilização de máscara e 
álcool em gel e em sendo necessário, pela instalação de tendas 
externas, para controle da fila, evitando aglomerações; 

II - os bancos e instituições financeiras deverão disponibilizar 
pelo menos 3 (três) colaboradores para organização das filas no 
perímetro externo, sob pena de aplicação de multa no valor de 
R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), assim como cassação do 
alvará de funcionamento; 

111 - as lotéricas deverão disponibilizar pelo menos 1 (um) 
colaborador para organização das filas no perímetro externo, 
sob pena de aplicação de multa no valor de R 50,000,00 
(cinquenta mil reais), assim como cassação do alvará de 
funcionamento; 

LII - Em caso de descumprimento ao artigo supra, será 
aplicada multa ao banco, instituição financeira e lotéricas, 
podendo variar de R$ 500,00 (quinhentos reais) à R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais); 

1V- poderá ser expedido oficio aos bancos, instituições 
financeiras e lotéricas para informar as medidas desse decreto, 
servindo tal documento como notificação prévio; 

SEÇÃO 11 
DAS REUNIÕES RELIGIOSAS 

Art.13° - Fica permitido a realização de reuniões religiosas, em 
templos religiosos e igrejas, sendo permitido apenas a 
acomodação interna de 30% (trinta por cento) da capacidade do 
estabelecimento, sob pena de aplicação de multa, podendo 
variar de R$ 100,00 (cem reais) à R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

1 - Quando possível, recomenda-se que as reuniões religiosas 
ocorram através de plataformas virtuais, evitando a utilização 
de espaços fisicos, que possam vir a auxiliar na disseminação 
da COVID-19; 

II 	de segunda a sexta-feira as reuniões religiosas presenciais 
funcionarão até as 19 (dezenove) heras, não sendo aplicada 
essa vedação as reuniões religiosas 100% virtuais; 

III - aos sábados e domingos as reuniões religiosas presenciais 
funcionarão até as 17 (dezessete) horas, não sendo aplicada 
essa vedação as reuniões religiosas 100% virtuais; 



SEÇÃO 111 
DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA 

ArtJ4° - As academias de ginástica devem funcionar com 
30% (trinta por cento) de sua capacidade, devendo ser adotado 
a prática de agendamento de horários para o devido 
cumprimento de todos os protocolos sanitários, sob pena de 
aplicação de multa, que pode variar de R$ 300,00 (trezentos 
reais) á R$ 30.000,00 (trinta mil reais): 

CAPITULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art.15° - A fiscalização quanto ao cumprimento do presente 
decreto dar-se-á de forma concorrente entre Secretaria de 
Saúde do Município, da Agefisq de Quixadá, da Vigilância 
Sanitária, da Autarquia de Trânsito de Quixadá-CE, Guarda 
Civil Municipal, Policia Militar, Polícia Civil e demais 
entidades que exerçam poder de polícia na circunscrição do 
município de Quixadá-CE, 

Art.16° - Em descumprimento ao presente decreto, 
independente de notificação prévia, serão aplicadas as 
penalidades cabíveis ao caso, previstas neste decreto, como 
interdição do local, entre 7 (sete) dias à 30 (trinta) dias, esse 
último em caso de reincidência, e aplicação de multa, conforme 
a infração. 

CAPÍTULO VI 
DAS ATIVIDADES ECONOMICAS 

Art. 17 - Sem prejuízo das demais disposições contidas neste 
Decreto, o funcionamento das atividades econômicas, no 
Município de Quixadá, observará o seguinte: 

1 - de segunda a sexta, a partir das 19h até as 5h do dia 
seguinte, ficarão suspensas quaisquer atividades do comércio e 
de serviços, exceto serviços essenciais, que poderão funcionar 
após esse horário: 

11 	O horário identificado no inciso 1 desse artigo não 
prejudica o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam 
atividade de alimentação em formato drive thru, sendo 
permitido seu funcionamento até o horário de toque de 
recolher: 

111 - aos sábados e domingos, os restaurantes e demais 
estabelecimentos para alimentação fora do lar não funcionarão 
entre 15h até as 5h do dia seguinte; já em relação aos outros 
estabelecimentos do comércio e serviços, o funcionamento será 
vedado a partir das 17h até as 5h do dia seguinte. 

IV - Os horários tipificados no inciso IV não se aplicam a 
modalidade drive thru, sendo permitido essa modalidade até o 
horário de toque de recolher: 

V - Espaços públicos ficam com circulação restrita, todos os 
dias, a partir das 17 (dezessete) horas: 

§ 1" No horário de restrição de que tratam os incisos do 
"caput", deste artigo, só poderão funcionar: 



1 - serviços públicos essenciais: 

11 - farmácias; 

'111 - indústria e fábricas; 

IV - supermercados/congêneres; 

V - postos de combustíveis; 

VI - hospitais e demais unidades de saúde e de serviços 
odontológicos e veterinários de emergência; 

VII - laboratórios de análises clínicas; 

VIII - segurança privada; 

IX - imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em 
geral: 

X - funerárias. 

§ 2' Em qualquer horário e período de suspensão das 
atividades, poderão os estabelecimentos funcionar desde que 
exclusivamente por serviço de entrega, por meio de delivery, 
devendo ser observada as disposições contidas no art.8° do 
presente decreto. 

§ 3° Além dos horários previstos nos incisos do "caput", deste 
artigo, os restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres ainda 
poderão funcionar após o horário de restrição, desde que 
exclusivamente para o atendimento de hóspedes, identificados 
física e individualmente, cabendo aos hotéis a responsabilidade 
pelo controle, 

§ 40 Ficam suspensas as atividades de parques aquáticos e área 
de lazer de balneários, inclusive os que estejam no entorno de 
rios, açudes, lagos e lagoas, sob pena de aplicação de multa 
diária entre RS 300,00 (trezentos reais) a R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais). 

Art.181  - De segunda a sexta, os estabelecimentos comerciais 
de bens e serviços de qualquer natureza, deverão destinar o 
horário de 07:00 às 12:00 horas ao atendimento preferencial de 
idosos e pessoas advindas da zona rural do Município. 
Parágrafo Único. As limitações do presente artigo não se 
aplicam aos Postos de Combustíveis, Farmácias e aos serviços 
de Delivery que poderão ser prestados a qualquer tempo pelo 
comércio em geral. 
Ar1J9° - O comércio em geral deve funcionar com 50% 
(cinquenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao 
público de forma concomitante, devendo ser adotado, se 
pertinente ao caso, a prática de agendamento de horários para o 
devido cumprimento de todos os protocolos sanitários, assim 
como a organização de filas externas e controle de entrada e 
saída de clientes, sob pena de aplicação de multa, que pode 
variar de R$ 300,00 (trezentos reais) à RS 30.000,00 (trinta mil 
reais); 



Parágrafo único - As disposições comidas no caput do artigo 
não se aplicam as igrejas e academias, devendo ser observadas 
as disposições contidas nos artigos 13° e 14° do presente 
decreto; 

CAPÍTULO VII 
DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS  DE LAZER E DO 

ESPORTE AMADOR 
Art.20° - Fica vedada a utilização de campos e quadras 
potiesportivas do Município de Quixadá-CE. bem como se 
veda a utilização de rios e açudes públicos para fins 
recreativos, sob pena de multa pessoal catre R$ 100,00 (cem 
reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais). 

- Aplicam-se as disposições do caput deste artigo também 
aos campeonatos de futebol amador, inclusive praticados em 
campos de várzea, seja na zona urbana ou rural; 
LI - Caso ocorra o descumprimento do artigo supra, deverá o 
espaço ser interditado pelo prazo de até 30 (trinta) dias, assim 
como aplicação de multa, que pode variar de R$ 100,00 (cem 
reais) à R$ 1.000,00 (mil reais); 
111 - Poderá ser penalizado também o condutor e/ou 
proprietário do veículo que por ventura esteja transportando 
pessoas para participação nas atividades vedadas ao presente 
artigo, com aplicação de multa até o valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). 

CAPÍTULO VIII 
DO TOQUE DE RECOLHER 

Art. 21° - Permanece estabelecido toque de recolher" no 
Município de Quixadà, ficando proibida, de segunda a sexta-
feira, das 20h às 5h do dia seguinte, aos sábados e domingos, 
das 19h às 5h do dia seguinte, a circulação de pessoas em ruas 
e espaços públicos, salvo em função de serviços de entrega, 
para deslocamentos a atividades previstas neste decreto, ou em 
razão do exercício da advocacia na defesa da liberdade 
individual, ficando o responsável a aplicação de multa pessoal 
entre RS 300.00 (trezentos reais) a R 30.000,00 (trinta mil 
reais). 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22° - No período estabelecido no caput do art 10  os 
restaurantes, bares, barracas e afins funcionarão com a 
capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento) e em caso de 
descumprimento deverá ser interditado o local, de 7 (sete) à 30 
(trinta) dias, assim como aplicação de multa diária entre R$ 
380,00 (trezentos reais) a R$ 30,000,00 (trinta mil reais). 
Art. 23° O descumprimento de qualquer dos dispositivos 
contidos no presente Decreto poderá implicar nas penalidades 
previstas no art. 268 do Código Penal, sem prejuízo da 
responsabilização cível e administrativa, quando for aplicável, 
inclusive: 
Art. 240 - Permanece a disposição da população de Quixadá-
CE o li'IeCOVID para que sejam dadas informações de 
prevenção contra o vírus, pelo número de telefone: (88) 
9,9207-6019 e (88) 9.9208-5769; 

- As denúncias de aglomerações, e chamadas de urgência e 
emergência deverão ser feitas para a AGEFISQ através do 
número de telefone (88) 9.8842-9103, entre 07 horas às 21 
horas; 
II - As informações relativas as vacinas destinadas ao 
enfrentamento da COV1D-19 poderão ser solicitadas através da 
Te!t4lCTN,4 pelo número de telefone (li) 9.9429-7731; 



Art. 25° - Para a fixação das multas a que se refere este 
Decreto, deverá ser observada a proporcionalidade entre o grau 
de reprovabilidade da conduta e o poder aquisitivo aparente do 
infrator. 
Art. 26° - Os valores arrecadados com as infrações do 
descumprimento deste Decreto deverão ser destinados para os 
gastos com o combate ao Coronavírus pela Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Quixadá-CE. 
Art. 27° - Ficam suspensos no âmbito do Hospital Dr. Eudásio 
Barroso e na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, os serviços 
de caráter ambulatorial que seja direcionado a pacientes 
eletivos de baixo risco, restringindo-se ainda as visitas a 
pacientes internados. 
Art. 28° - Ficam suspensos os serviços odontológicos eletivos 
prestados pelo Município. 
Art. 29° - Aplicam-se as disposições dos Decretos Estaduais de 
forma complementar. 
Art. 301  - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, QuixadálCE, 08 de março de 2021. 

RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

ANEXO DO DECRETO 

SEGUNDA-QUARTA- 
SEXTA 

TERÇA-QUINTA-SÁBADO 

JUÁ VARZEA DA ONÇA 

CALIFORNIA CIPÓ DOS ANJOS 

SÃO BERNARDO TAPUIARÁ 

DANIEL DE QUEIROZ CAFÉ CAMPESTRE 

SÃO JOAO DOS QUEIROZ JUATAMA 

DOM MAURÍCIO CUSTÓDIO 

RIACHO VERDE JATOBÁ 

RODÍZIO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PESSOAS DA ZONA RURAL 

1. O transporte coletivo de pessoas deve seguir a tabela acima 
destacada, evitando a concentração de pessoas no centro 
urbano; 
2. As localidades não contempladas na tabela acima, deverão 
seguir o calendário estipulado para o seu distrito, zona, ou 
região; 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, QuixadálCE, 08 de março de 2021. 



RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 
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