
 

DECRETO Nº 35/2020, DE 05 DE JUNHO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE RESTABELECIMENTO E NOVAS 

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 os Decretos Municipais de nsº 16/2020, 18/2020, 19/2020, 21/2020, 

24/2020, 25/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 33/2020. 34/2020 que em geral, dispõem 

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

novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais que prorrogam as medidas adotadas pelo 

Estado do Ceará no combate a transmissão do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a necessidade do Município de Quixelô se manter alinhado na 

aplicação das medidas necessárias para o enfrentamento do novo coronavírus;    

 

CONSIDERANDO o grande aumento de casos de contaminação da população do 

Município de Quixelô com a Covid-19 nos últimos dias; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proteger a população do avanço da transmissão da 

Covid-19 no Município de Quixelô;    

 

DECRETA: 

 



 

Art. 1º - Em caráter excepcional, e por se fazer necessário retornar a intensificação das 

medidas de enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, fica suspenso, em território 

municipal até o dia 14 de junho de 2020, passível de prorrogação, o funcionamento de: 

 

I - Eventos de qualquer natureza, público ou privado, com aglomeração de pessoas; 

II - Atividades coletivas em espaços e equipamentos públicos e privados, tais como 

shows, reuniões de natureza política, bibliotecas, centros culturais, festas, congressos, 

reuniões, torneios, jogos, apresentações teatrais, comemorações, açudes, balneários, e 

lugares ou ambientes similares; 

III - Reuniões, para quaisquer fins, realizadas em âmbito público ou privadas que ensejem 

aglomerações; 

IV - Aulas presenciais em estabelecimentos de ensino, públicos e privados; 

V - Feiras de qualquer natureza; 

VI – eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; 

VII – as atividades esportivas desenvolvidas na areninha, quadras esportivas, ginásios, 

campo de futebol municipal.  

VIII – as atividades nas academias públicas e privadas; 

IX – o funcionamento dos templos religiosos. E qualquer evento de natureza religiosa que 

se consubstancie em aglomeração de pessoas; 

X – o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e locais congêneres. 

Resguardando a possibilidade da utilização de delivery pelo estabelecimento. 

XI – lojas, indústrias, ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços 

de natureza privada; 

 

§ 1º. Excetuam-se os ramos: farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares 

ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, mineral, produtos de 

limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores, além dos 

estabelecimentos bancários e similares (Casa lotéricas e de pagamento). 

§ 2º. Sem prejuízo do cumprimento das medidas gerais previstas, deverão os 

estabelecimentos em funcionamento autorizados (Art. 1º, § 1º) por este Decreto: 



 

I - Disponibilizar álcool 70% a clientes e funcionários, preferencialmente em gel; 

II - Zelar pelo uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras de proteção, 

industriais ou caseiras, bem como de outros equipamentos de proteção individual que 

sejam indispensáveis ao trabalho seguro; 

III - Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que não estejam usando máscaras; 

IV - Adotar regimes de trabalho e/ou jornada para empregados com o propósito de 

preservar o distanciamento social dentro do estabelecimento; 

V - Preservar o distanciamento mínimo de 2 (dois metros) no interior do estabelecimento, 

seja entre clientes e funcionários, seja entre clientes; 

VI - Manter o ambiente sempre arejado, intensificando a higienização de superfícies e 

áreas de uso comum; 

VII - Organizar as filas de dentro e fora dos estabelecimentos, preservando o 

distanciamento o social mínimo estabelecido no inciso V; 

VIII - Orientar funcionários e clientes quanto à adoção correta das medidas sanitárias para 

evitar a disseminação da COVID-19; 

IX - Usar preferencialmente meios digitais para a realização de reuniões de trabalho, 

assembleias e demais atividades que exijam o encontro de funcionários. 

X – Estabelecer e implementar mecanismos eficazes de monitoramento constante das 

condições de saúde dos funcionários, a fim de identificar sintomas que permitam concluir 

tratar-se de caso de contaminação por COVID-19, procedendo à imediata notificação da 

Secretaria Municipal de Saúde, tomando providências, ainda, no sentido de promover o 

isolamento do funcionário. 

 

Art. 2º - Fica mantido o dever de isolamento social domiciliar, especialmente para as 

pessoas integrantes do grupo de risco da COVID-19, sendo recomendável a circulação de 

pessoas apenas em casos estritamente necessários. 

 

§ 1º - O indivíduo que estiver infectado ou com suspeita de contágio de COVID-19 deverá 

permanecer em confinamento obrigatório seja residencial ou em unidade de saúde. 

 



 

Art. 3° - Fica estabelecido o dever geral de permanência domiciliar, especialmente as 

pessoas que compõe o grupo de risco, devendo observar a vedação à circulação de 

pessoas em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias 

públicas, ressalvadas os casos de extrema necessidade que envolva: 

 

I - O deslocamento a unidades de saúde para atendimento médico; 

II - O deslocamento para fins de assistência veterinária; 

III - O deslocamento para atividades ou estabelecimentos liberados; 

IV - Circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco; 

V - O deslocamento para a compra de materiais necessários ao exercício profissional; 

VI - O deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades 

judiciárias, no caso da necessidade de atendimento presencial ou no de cumprimento de 

intimação administrativa ou judicial; 

VII - O deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo 

funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação; 

VIII - O deslocamento para serviços de entregas; 

IX - O deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, 

buscando atender a determinação de autoridade pública; 

X – A circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças ou 

a portadores de deficiência ou necessidades especiais; 

XI - O deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais 

estabelecimentos que, na forma da legislação, permaneçam em funcionamento 

exclusivamente para serviços de entrega; 

XII - O trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais 

vulnerável; 

XIII- Deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 

força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente comprovados. 

Art. 4º - Fica mantido, em todo o Município de Quixelô-CE, o dever individual de uso de 

máscaras de proteção facial, industriais ou caseiras, por todas as pessoas que forem sair 



 

de suas residências, em especial quando do uso de veículos de transporte terrestre, 

individual ou coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público. 

 

Art. 5º - Permanecem suspensas as atividades do serviço de transporte rodoviário 

intermunicipal. 

 

Art. 6º - Ficam mantidas as restrições estabelecidas no Decreto Municipal de nº 32/2020, 

que trata sobre as barreiras de contenção e/ou redução de fluxo de trânsito no Município. 

 

Art. 7º - Durante o período estabelecido por este Decreto, fica mantido todo o serviço da 

Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal. 

 

§ 1º. Os servidores pertinentes a Secretaria de Saúde (Diaristas, plantonistas, 

contratados, e efetivos) estarão à disposição do Secretário Municipal de Saúde, durante o 

período destacado neste artigo. Exceto as servidoras públicas municipais grávidas, e os 

servidores públicos municipais acima de 60 (sessenta) anos.   

 

§ 2º. Todos os veículos e servidores adstritos ao Município de Quixelô continuarão à 

disposição da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

§ 3º. A Secretaria de Saúde continuará estabelecendo um fluxograma de atendimentos no 

Hospital Municipal e nas Unidades Básica de Saúde para o atendimento adequado aos 

pacientes. 

 

§ 4º. Todas as visitas a pacientes internados no Hospital Municipal permanecem 

suspensas. 

 

§ 5º. O Hospital Municipal continuará mantendo o ambiente destinando ao isolamento de 

paciente suspeito de contágio do coronavírus. 

 



 

§ 6º. Permanecem descentralizadas as marcações de exames laboratoriais para as 

Unidades Básicas de Saúde. 

 

Art. 8º - Durante o período neste Decreto, dentro de sua competência, o Secretário 

Municipal de Saúde poderá adotar outras medidas que entender necessárias no combate 

ao coronavírus.   

 

Art. 9º - Os serviços essenciais e de interesse público prestados pelo Município de 

Quixelô/Ce à população serão realizados normalmente, como distribuição e manutenção 

de redes de água, esgoto e limpeza urbana. 

 

Art. 10 - A Política de Assistência Social desenvolvida pela Secretaria de Assistência 

Social se consubstancia em serviços de natureza essencial. 

 

Parágrafo Único.  A Secretária de Assistência Social poderá adotar medidas que entender 

necessárias para o fim de continuar oferecendo os serviços necessários e essências à 

população, observando as diretrizes estabelecidas no combate à transmissão do novo 

coronavírus pelo Ministério da Saúde, a normatização Estadual e Municipal. 

 

Art. 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 12 - Revogam-se quaisquer disposições em contrário. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 05 de junho de 2020. 

 

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

 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 


