
 

DECRETO Nº 18/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

 

DECRETA PONTO FACULTATIVO, 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 o Decreto Municipal de nº 16/2020, de 17 de março de 2020, dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 

coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.519, de 19 de março de 2020, intensifica as 

medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus; 

  

CONSIDERANDO a necessidade do Município de Quixelô também intensificar as suas 

medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Fica decretado PONTO FACULTATIVO nos órgãos da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta, durante o período de 23 de março de 2020 ao dia 27 de março de 

2020. 

 

Art. 2º. Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar as medidas de restrição 

previstas no Decreto Municipal de n.º 16/2020, de 17 de março de 2020, aplica-se 

indiscutivelmente ao Município de Quixelô as imposições e suspensões determinadas no 

Decreto Estadual de nº 33.519, de 19 de março de 2020, o qual é elemento anexo deste 

Decreto, mas com as seguintes exceções: 

 



 

I – Ficam suspensas, pelo período destacado no Art. 1º deste Decreto, as atividades das 

entidades bancárias, as casas lotéricas e todos os estabelecimentos de recolhimentos de 

pagamentos de contas.  

 

Art. 3º. Durante o período abrangido por este Decreto, estão excluídos os serviços essenciais e 

de interesse público prestados pelo Município de Quixelô/Ce à população, que serão realizados 

normalmente, como todo o serviço da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal 

(Incluindo os diaristas, plantonistas, contratados, efetivos. Ou seja, todos os servidores 

pertinentes a Secretaria estarão a disposição do Secretário Municipal), distribuição e 

manutenção de redes de água, esgoto e limpeza urbana. 

 

Art. 4º. As atividades administrativas desenvolvidas nas Secretarias serão mantidas 

internamente, caso o Secretário da respectiva Pasta entenda necessário. 

 

Art. 5º. O período estabelecido neste Decreto (Art. 1º) se estende as servidoras públicas 

municipais grávidas, e aos servidores públicos municipais acima de 60 (sessenta) anos, 

inclusive aos lotados na Secretaria de Saúde Municipal e Hospital Municipal.  

 

Art. 6º. Todos os efeitos do Decreto Municipal de n.º 16/2020, de 17 de março de 2020, 

permanecem, desde que não confrontem as determinações deste Decreto.   

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 

contrário. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 23 de março de 2020. 

 

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

 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 


