
 

DECRETO Nº 16/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Prefeita Municipal de Quixelô, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 107 da Lei Orgânica do Município, e, 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 
República; 
 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a chegada e disseminação da doença no Município de Quixelô/CE; 
 
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que seja 
redobrado o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Ceará decretou a suspensão de aulas 
publicas e estado de emergência por causa de Coronavírus;  
 



 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará suspendeu as 
audiências por prazo de 30 dias,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Quixelô/CE, pelo prazo de 15 
(quinze) dias: 
 
I – eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; 
 
II – atividades coletivas de: eventos de natureza política, shows, bibliotecas e centros 
culturais; 
 
III – as atividades esportivas desenvolvidas na areninha, quadras esportivas, ginásios, 
campo de futebol municipal.  
 
IV – as atividades nas academias públicas. 
 
Parágrafo único. Recomenda-se tal medida aos eventos de natureza religiosa que se 
consubstancie em aglomeração de pessoas. E as academias privadas estabelecidas 
no Município de Quixelô. 
 
Art. 2º. Todas as escolas municipais deverão suspender as aulas pelo período de 18 de 
março até 03 de abril de 2020. 
 
§ 1º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das aulas. 
 
§ 2º. Recomenda-se que os efeitos deste Decreto alcancem as entidades de ensino 
privadas que estão estabelecidas no Município de Quixelô. 



 

Art. 3º. As atividades administrativas desenvolvidas nas Secretarias serão mantidas 
internamente. 
 
§ 1º. Estão suspensos os atendimentos ao público, inicialmente, pelo prazo de 15 
(quinze) dias.    
 
§ 2º. Trabalho remoto para profissionais da prefeitura acima de 60 (sessenta) anos a 
ser estabelecido pelos Secretários Municipais. Em que tal medida não alcança a 
Secretaria de Saúde, em que o Secretário da Pasta está livre para aplicar as medidas 
funcionais que entenda necessárias neste momento de crise sanitária.  
 
§ 3º. Os Secretários e demais cargos comissionados estão excluídos do Decreto.  
 
§ 4º. Todos os veículos adstritos ao Município de Quixelô ficarão à disposição da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Art. 4º. Ficam suspensas as férias e licenças de todos profissionais adstritos a 
Secretaria de Saúde, para ficarem de prontidão para atender a população, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias. 
 
Parágrafo único. Tal medida não se estende as servidoras públicas municipais grávidas 
 
Art. 5º. A Secretaria de Saúde deverá estabelecer um fluxograma de atendimentos no 
Hospital Municipal e nas Unidades Básica de Saúde para o atendimento adequado aos 
pacientes. 
 
§ 1º. Todas as vistas a paciente internados no Hospital Municipal estão suspensas. 
 
§ 2º. O Hospital Municipal criará um ambiente para isolamento de paciente suspeito de 
contágio do Coronavírus. 



 

§ 3º. Estão descentralizadas as marcações de exames laboratoriais para as Unidades 
Básicas de Saúde.  
 
Art. 6º. Todas as inaugurações e atos da prefeitura serão realizados sem a presença 
de público. Apenas a autoridade ligada ao ato e a imprensa participarão. 
 
Art. 7º. Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a 
distância mínima de 02 (dois) metros entre elas. 
 
Parágrafo único. Nos eventos abertos se recomenda a distância mínima de 02 (dois) 
metros entre as pessoas. 
 
Art. 8º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento. 
 
Art. 9º. Os Secretários Municipais poderão adequar este Decreto a realidade particular 
de cada Secretaria, inclusive, podendo expandir outras medidas que entender 
necessárias.   
 
Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11º. Ficam revogadas as disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 17 de março de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 


