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DECRETO N° 020/2021 DE 12 DE ABRIL DE 2021. 

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL 

NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ EM 

ATENDIMENTO AO DECRETO 

ESTADUAL NI' 34.031, DE 10 DE ABRIL 

DE 2021 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° 34.031, de 10 de abril 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 Coronavírus; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n°33.510, de 16 de março de 

2020, que decretou, no Estado do Ceará, situação de emergência em saúde 

decorrente da COVID - 19; 
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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 Coronavírus e, das medidas preventivas da Covid-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de coibir aglomerações no centro urbano, 

assim como nos estabelecimentos comerciais, inclusive nas instituições 

financeiras e bancos; 

CONSIDERANDO decisão proferida em caráter liminar, refere-se ao Mandado 

de Segurança n° 5001462-66.2020.8.210026 perante o Supremo Tribunal Federal 

que entendeu que o ente Municipal não pode editar decreto mais flexível do que 

o ente Estadual: 

CONSIDERANDO ser 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 decisão interlocutória em caráter liminar na ação de 

anulação n° 0050447-50.2021.8.06.0151 que determinou que o Município de 

Quixadá se abstenha de exigir o cumprimento do art.12, incisos I e II, do Decreto 

Municipal n" 10/2021 referente ao controle externo de aglomerações nos bancos 

e instituições financeiras; 

DECRETA: 
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CAPÍTULO I 

DO ISOLAMENTO SOCIAL 

Seção I 

Das medidas de isolamento social 

Art. 1°Do dia 12 a 18 de abril 2021, permanecerão em vigor, no Município de 

Quixadá, as medidas de isolamento social rígido previstas em Decretos Estaduais 

e Municipais anteriores, observadas a liberação de atividades e as normas 

específicas definidas neste Decreto. 

§ 10 No período de isolamento social, continuará sendo observado o seguinte: 

I - proibição de festas e quaisquer tipos de eventos; 

II - manutenção do dever especial de confinamento e do dever especial de 

proteção a pessoas do grupo de risco da COVID-19; 

III - manutenção do dever de permanência das pessoas em suas residências e da 

restrição à circulação de veículos; 

IV - controle da entrada e saída de pessoas e veículos no município de Quixadá; 

V - 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; 

VI - proibição de feiras de qualquer natureza e da aglomeração e circulação de 

pessoas em espaços públicos ou privados, tais como praças, calçadões, lagos, 
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lagoas, rios, açudes, pontos turísticos, salvo no caso de deslocamentos 

imprescindíveis ou para acessar atividades essenciais; 

VII - autorização para a realização por meio virtual, inclusive para registro de 

votos, das assembleias ordinárias e extraordinárias de condomínios residenciais 

ou não residenciais, inclusive assembleias legislativas; 

VIII - dever geral de proteção individual consistente no uso de máscara de 

proteção; 

IX - possibilidade de retorno ao trabalho para atividades liberadas das pessoas 

acima de 60 (sessenta) anos ou com fatores de risco da COVID-19 que tenham 

comprovação de imunidade ou de adoecimento há mais de 30 (trinta) dias; 

X - incidência do dever especial de proteção às pessoas com idade igual ou 

inferior a 60 (sessenta) anos, somente àqueles enquadrados em grupo de risco, 

conforme disposições contidas em decretos anteriores; 

XI - estabelecimento do regime de trabalho remoto para todo o serviço público 

municipal, exceto para aqueles serviços indispensáveis à população, que serão 

definidos através de portaria interna, de competência de cada gestor da 

respectiva pasta; 

XII - recomendação ao setor privado com atividades liberadas para que priorize 

o trabalho remoto; 

XIII - salvo para caminhadas e passeios de bicicleta, proibição de qualquer uso, 

individual ou coletivo, agendado ou não, de espaços comuns e equipamentos de 

lazer, em condomínios de uso misto (moradia e lazer) e/ou preponderantemente 

de temporada ou veraneio, inclusive aqueles condomínios certificados e/ou 

qualificados como "resorts". 
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§ 2° Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas neste artigo, as 

autoridades competentes adotarão, nos termos deste Decreto, as providências 

necessárias para fazer cessar eventual infração, devendo, prioritariamente, 

primar por condutas que busquem a conscientização quanto à importância das 

medidas de isolamento e distanciamento social, bem como da permanência 

domiciliar. 

Art. 2° O "toque de recolher" será observado no Município de Quixadá, das 20h 

às 5h, de segunda a sexta-feira. 

Parágrafo único. No período previsto no "caput", deste artigo, fica 

estabelecido(a): 

I - proibição da circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos, permitidos 

deslocamentos somente nos casos de serviços de entrega, para atividades 

liberadas ou em função do exercício da advocacia ou de funções essenciais à 

Justiça na defesa da liberdade individual, ou ainda para vacinação, inclusive na 

modalidade drive thru; 

II - vedação ao funcionamento de quaisquer atividades econômicas e 

comportamentais, salvo as previstas neste Decreto. 

Art. 3° Os espaços públicos, como praças, areninhas, campinhos e outros, 

permanecerão fechados durante o isolamento social. 

Art. 4° Das 20h de sexta-feira às 5h de segunda-feira, o isolamento social no 

Município adotará a politica de isolamento social rígido no enfrentamento à 

COVID-19, conforme disposições contidas no Decreto Municipal n' 19/2020 e 

anteriores. 
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Seção II 

Das atividades econômicas e comportamentais 

Subseção I 

Das regras gerais 

Art. 5° A liberação de atividades econômicas e comportamentais no Município 

ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados os critérios de 

avaliação das autoridades da saúde. 

§ 1° O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta 

conformidade com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes 

protocolos gerais e setoriais. 

§ 2° As atividades e serviços que estavam liberadas durante o isolamento social 

rígido assim permanecerão na vigência e nos termos deste Decreto. 

§ 3° As atividades autorizadas serão fiscalizadas rigorosamente pelos órgãos 

públicos competentes quanto ao atendimento das medidas sanitárias 

estabelecidas para funcionamento do setor, ficando a liberação de novas 

atividades condicionada à avaliação favorável dos dados epidemiológicas e 

assistenciais relativos à COVID-19. 

§ 4° Verificada tendência de crescimento dos indicadores da pandemia após a 

publicação deste Decreto, as autoridades da saúde avaliarão o cenário, admitido, 

a qualquer tempo, se necessário, o restabelecimento das medidas restritivas 

originariamente previstas. 

Subseção II 

Das regras aplicáveis às atividades de ensino 
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Art. 6° No Município de Quixadá, quanto às atividades de ensino, nas escolas 

privadas, passam a ser autorizadas as aulas presenciais para as crianças de 4 

(quatro) e 5 (cinco) anos da Educação Infantil e para o V e 2' ano do Ensino 

Fundamental, observada a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) da 

capacidade, enquanto nas escolas públicas o ensino continua integralmente 

remoto. 

§ 1° Também estão liberadas as aulas presenciais para curso de formação de 

profissionais da Guarda Civil Municipal, em virtude de convocação para 

provimento em carreira. 

§ 2° Continuam autorizadas para a modalidade presencial as atividades de 

ensino previstas nos decretos anteriores. 

§ 3° O retorno à atividade presencial de ensino se dará sempre a critério dos pais 

e responsáveis, devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a opção pelo 

ensino presencial ou remoto, garantida sempre, para aqueles que optarem pelo 

ensino remoto, a permanência integral nessa modalidade. 

§ 4° As atividades a que se refere este artigo deverão ser desenvolvidas 

preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar, além do 

que deverão respeitar o distanciamento, os limites de ocupação e as demais 

medidas sanitárias previstas em protocolo geral e setorial. 

Subseção III 

Das regras aplicáveis atividades dos setores do comércio e serviços 

Art. 7° O funcionamento das atividades econômicas, durante o isolamento social, 

observará o seguinte: 
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I - das 20h da sexta-feira às 5h da segunda-feira, ludas as atividades sujeitar-se-

ão, inclusive quanto a horários de funcionamento, às regras de isolamento social 

rígido previstas nos Decretos Municipais anteriores, em especial Decreto n" 

19/2020; 

II - nos demais dias e horários: 

a) o comércio em geral, incluindo o de serviços, excluindo os restaurantes, 

funcionarão de 07h às 13h, com limitação de 25% (vinte e cinco por cento) da 

capacidade de atendimento simultâneo; 

b) os restaurantes, funcionarão de 10h às 16h, com limitação de 25% (vinte e cinco 

por cento) da capacidade de atendimento simultâneo; 

c) a construção civil iniciará as atividades a partir das 8h. 

§ 1° No período do inciso II, deste artigo, não se sujeitam a restrição de horário 

de funcionamento: 

a) serviços públicos essenciais; 

b) farmácias; 

c) supermercados/congêneres; 

d) indústria; 

e) postos de combustíveis; 

f) hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e 

veterinários de emergência; 
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g) laboratórios de análises clínicas; 

h) segurança privada; 

i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral; 

j) funerárias. 

§ 2° Conforme disposição expressa do Decreto Estadual n° 34.031/2021, o qual 

não permite flexibilização, as instituições religiosas poderão realizar celebrações 

presenciais, desde que observados o limite de 10% (dez por cento) da capacidade 

e as regras estabelecidas em protocolos sanitários, mantida, em todo caso, a 

recomendação para que as celebrações permaneçam sendo realizadas 

exclusivamente da forma virtual, em observância a Lei Municipal n" 3.064 de 25 

de fevereiro de 2021 que estabeleceu igrejas e templos religiosos como atividade 

essencial. 

§ 3° O funcionamento dos escritórios de advocacia observará o disposto na alínea 

A, do inciso II deste artigo. 

§ 4° Conforme disposição expressa do Decreto Estadual n° 34.031/2021, o qual 

não permite flexibilização, permanece vedado o funcionamento de academias, 

balneários aquáticos, barracas, açudes, rios, lagos, lagoas, cinemas, museus e 

teatros, públicos ou privados. 

§ 5° Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os 

estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por serviço de entrega, 

inclusive por aplicativo. 
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§ 6° Além dos horários previstos no "caput", deste artigo, os restaurantes de 

hotéis, pousadas e congêneres poderão funcionar, de segunda a sexta feira, das 

16h às 20h, bem como aos sábados e domingos, desde que exclusivamente para 

o atendimento de hóspedes, identificados física e individualmente, cabendo aos 

hotéis a responsabilidade pelo controle. 

§ 7° Os profissionais de educação física poderão realizar suas atividades no 

domicílio do seu cliente, mediante prévio agendamento, de forma individual, 

sendo vedado aglomerações e obedecendo todas as medidas de segurança, em 

obediência a Lei Municipal ri° 3.066/2021. 

§ 8° As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão se adequar às 

medidas sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial, ficando 

permanentemente submetidas ao monitoramento da Secretária da Saúde e dos 

órgãos de fiscalização, mediante acompanhamento dos dados epidemiológicos e 

assistenciais da pandemia no Município de Quixadá. 

Art. 8° As atividades econômicas autorizadas observarão as seguintes medidas 

de controle à disseminação da COVID-19, sem prejuízo de outras definidas em 

protocolos sanitários: 

I - restaurantes e hotéis: 

a) proibição de festas, de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes, hotéis e 

outros estabelecimentos em ambientes fechados e abertos; 

b) disponibilização de música ambiente, inclusive com músicos, vedado espaço 

para dança e qualquer outra atividade que caracterize festas em restaurantes e 

afins. 
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c) limitação a 6 (seis) pessoas por mesa nos restaurantes e afins, além do que: 

limitação do atendimento a consumo no local ou viagem, sem permitir pessoas 

em pé, inclusive na calçada; proibição de fila de espera na calçada; e utilização 

de filas de espera eletrônicas. 

d) estímulo para que os estabelecimentos, inclusive restaurantes, busquem se 

certificar com o Selo Lazer Seguro, emitido pela SESA. 

II - hotéis, pousadas e afins: 

a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos apartamentos e 

quartos ao máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois) adultos com 03 (três) crianças. 

b) obtenção antecipadamente pelos hotéis, para que possam funcionar do Selo 

Lazer Seguro a ser emitido pela SESA mediante comprovação do cumprimento 

do limite total de 80% (oitenta por cento) de sua capacidade, concomitantemente 

ao atendimento do disposto na alínea "a", deste inciso; 

c) obediência às regras previstas no inciso I, deste artigo, pelos restaurantes em 

hotéis, pousadas e afins; 

d) aplicação aos "flats" das mesmas regras a serem observadas pelos hotéis, 

conforme previsão das alíneas "a" a "c", deste inciso. 

III - do comércio em geral: 

a) realização do controle nas entradas dos estabelecimentos comerciais, devendo 

ser observada a quantidade máxima permitida e a quantidade de pessoas 

naquele momento no local; 
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b) Observância da quantidade de clientes, funcionários e demais colaboradores 

presentes simultaneamente na capacidade máxima de cada estabelecimento. 

CAPITULO II 

DA FISCALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL 

Art. 90 O cumprimento da politica de isolamento social será objeto de ostensiva 

fiscalização por agentes da Secretaria Municipal da Saúde, AGEFISQ, Vigilância 

Sanitária, Guardas Civis Municipais, Agentes Municipais de Trânsito, da Polícia 

Civil, da Polícia Militar e de outros órgãos e entidades que exerçam poder de 

polícia no Município, ficando o seu infrator submetido à devida 

responsabilização, na forma deste Decreto. 

Parágrafo único. No caso da constatação da infração, deverá o infrator ser 

inicialmente notificado e caso não cumpra a notificação, poderá o mesmo ter seu 

estabelecimento interditado, por até 30 (trinta) dias, ou ainda ser multado, até o 

valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 

Art. 10. Sem prejuízo de outras medidas já previstas em legislação própria, o 

descumprimento das regras neste Decreto sujeitará o responsável às sanções 

civil, administrativa e criminal cabíveis. 

Parágrafo único. Além das medidas de proteção já estabelecidas, inclusive a 

multa já prevista, outras providências poderão ser adotadas pelas autoridades 

competentes para resguardar o cumprimento deste Decreto, no intuito de 

prevenir ou fazer cessar infrações, sendo aplicáveis, caso necessárias, as sanções 

de apreensão, interdição e/ou suspensão de atividade. 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Na fiscalização e aplicação das medidas de controle estabelecidas neste 

Decreto, as autoridades públicas competentes deverão, prioritariamente, primar 

por condutas que busquem a sensibilização e a conscientização da comunidade 

quanto à importância das medidas de isolamento e distanciamento social, bem 

como de permanência domiciliar. 

Art. 12. Permanecem em vigor, durante a validade deste decreto, as disposições 

contidas nos Decretos Municipais n's 010/2021, 013/2021, 14/2021, 16/2021, 

17/2020 e 19/2020 que não sejam contrárias as disposições aqui impostas; 

§ 1° Permanece suprimido do inciso I e II do art.12 do Decreto Municipal n° 

10/2021 a obrigatoriedade dos bancos, instituições financeiras e lotéricas 

controlarem as filas que estejam na parte externa das mencionadas instituições, 

permanecendo a obrigatoriedade de controle em relação as filas internas, em 

obediência a decisão liminar da ação de n°0050447-50.2021.8.06.0151. 

§ 2° Permanece suspenso a concessão de férias, licença prêmio e licença para 

interesses particulares aos servidores lotados na Secretaria de Saúde do 

Município de Quixadá, especialmente daqueles profissionais que estejam na 

linha de frente no combate a pandemia, até 29 de junho de 2021; 

§ 3° Os transportes alternativos intramunicipal de passageiros só poderão 

transportar 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de passageiros, 

mantendo o distanciamento social entre eles, assim como efetuando a fiscalização 

do uso de máscara e álcool 70%. 
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§ 40 O transporte alternativo intranuinicipal de passageiros deverá ocorrer em 

forma de rodízio conforme anexo único deste decreto; 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Gabinete do Prefeito, Quixa /CE, 12 de abril de 2021. 

e 

DO JOSÉ ARA JO SIL EIRA 

Prefeito Muxiicipal 
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ANEXO DO DECRETO 

1 -RODÍZIO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS DA 

ZONA RURAL: 

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 

3.1. O transporte coletivo de pessoas deve seguir a tabela acima destacada, evitando a 

concentração de pessoas no centro urbano; 

3.2. As localidades não contempladas na tabela acima, deverão seguir o calendário 

estipulado para o seu distrito, zona, ou região; 

REGISTRE-SE, PUBLIQU A-SE. 

Gabinete do Prefeito, Quixadá CE, 12 de abril de 2021. 

DO JOSÉ AR JO SIL EIRA 

Prefeito Municipal 
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