
 

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 



 

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 



 

DECRETO Nº 19/2020, DE 24 DE MARÇO DE 2020 
 

DECRETA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020, 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 Feriado Estadual do dia 25 de março de 2020, Data Magna do Ceará; 
 
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 o Decreto Municipal de nº 18/2020, de 23 de março de 2020, que 
intensifica as medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus; 
  
CONSIDERANDO a necessidade do Município de Quixelô também manter as suas medidas 
para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus;  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  A Secretaria de Saúde do Município de Quixelô e o Hospital Municipal funcionarão de 
forma regular no dia 25 de março de 2020. Em que todo o serviço da Secretaria Municipal de 
Saúde e do Hospital Municipal, incluindo os diaristas, plantonistas, contratados, efetivos. Ou 
seja, todos os servidores pertinentes a Secretaria estarão à disposição do Secretário Municipal. 
 



 

Art. 2º. Todos os serviços essenciais e de interesse público prestados pelo Município de 
Quixelô/Ce à população, serão realizados normalmente, distribuição e manutenção de redes de 
água, esgoto e limpeza urbana. 
 
Art. 3º. Todos os efeitos do Decreto Municipal de n.º 16/2020, de 17 de março de 2020 e do 
Decreto Municipal de n.º 17/2020, de 23 de março de 2020, permanecem.   
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 
contrário. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 24 de março de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 20/2020, DE 2
 

 
A Prefeita Municipal de Quixelô, 
atribuições legais, que lhe confere o Art.
e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid
 
CONSIDERANDOo disposto na Portaria MS nº. 188,de 3 de fevereiro de 2020, que 
declarou situação de Emergência em 
em decorrência da infecção pelo Coronavírus;
 
CONSIDERANDO os Decretos 
geral,dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus;
 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
medidas para o enfrentamento da emergência 
internacional oriunda do Coronavírus
 
DECRETA: 
 
Art. 1°. Fica decretada situação de emergência no Município de 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.

/2020, DE 25 DE MARÇO DE 2020 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS EM RAZÃOCORONAVIRUS

A Prefeita Municipal de Quixelô, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO,
atribuições legais, que lhe confere o Art. 88, inciso XXX, da Lei Orgânica do Município, 

a necessidade de medidas para enfrentamento da emergência de 
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid

o disposto na Portaria MS nº. 188,de 3 de fevereiro de 2020, que 
declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da infecção pelo Coronavírus; 

os Decretos Municipais de nsº 16/2020, 18/2020, 
dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

do novo coronavírus; 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispô
medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 
internacional oriunda do Coronavírus; 

Fica decretada situação de emergência no Município de 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS EM RAZÃOCORONAVIRUS-COVID-19. 

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, no uso de suas 
da Lei Orgânica do Município, 

a necessidade de medidas para enfrentamento da emergência de 
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19); 

o disposto na Portaria MS nº. 188,de 3 de fevereiro de 2020, que 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

16/2020, 18/2020, 19/2020, em 
dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

que dispôs sobre as 
em saúde pública de importância 

Fica decretada situação de emergência no Município de Quixelô, para 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional. 



 

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, nos termos do 
art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência.
 
Parágrafo único. A dispensa de licitação a que se refere o caput 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente docoronavírus.
 
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta 
das dotações próprias do Orçamento, suplementadas, se necessário.
 
Art. 4º. Todos os efeitos do 
e do Decreto Municipal de n.º 18/2020, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal de 
n.º 19/2020, de 24 de março de 2020 permanec
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de 
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem como do artigo 8º da Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de2020.
 
Paço da Prefeitura Municipal de 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE
 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, nos termos do 
.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência. 

Parágrafo único. A dispensa de licitação a que se refere o caput 
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente docoronavírus. 

º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta 
Orçamento, suplementadas, se necessário.

Todos os efeitos do Decreto Municipal de n.º 16/2020, de 17 de março de 2020 
Decreto Municipal de n.º 18/2020, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal de 

n.º 19/2020, de 24 de março de 2020 permanecem. 

º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de 
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem como do artigo 8º da Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de2020. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 25 de março de 2020.

SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, nos termos do 
.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 

Parágrafo único. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 

º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta 
Orçamento, suplementadas, se necessário. 

Decreto Municipal de n.º 16/2020, de 17 de março de 2020 
Decreto Municipal de n.º 18/2020, de 23 de março de 2020, Decreto Municipal de 

º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de 
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem como do artigo 8º da Lei 

de março de 2020. 



 

DECRETO Nº 21/2020, DE 29 DE MARÇO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DAS 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, que em 
geral, dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.530, de 28 de março de 2020, 
prorrogou 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;    
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  Fica decretado PONTO FACULTATIVO nos órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, durante o período de 30 de março de 2020 ao dia 03 de 
abril de 2020. 
 
Parágrafo Único. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar 
serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das aulas. 
 



 

Art. 2º. Durante o período de 30 de março de 2020 até a zero hora do dia 06 de abril de 
2020, 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 adstritos ao Município de Quixelô continuarão à disposição da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 3º. Permanecem 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. Em que tal medida não se estende as servidoras públicas 
municipais grávidas e aos servidores públicos municipais acima de 60 (sessenta) anos. 
 
§ 4º. 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. 
 
§ 5º. Todas as visitas a pacientes internados no Hospital Municipal permanecem 
suspensas. 
 
§ 6º. O Hospital Municipal manterá o ambiente destinando ao isolamento de paciente 
suspeito de contágio do coronavírus. 
 
§ 7º. Permanecem descentralizadas as marcações de exames laboratoriais para as 
Unidades Básicas de Saúde. 
 



 

Art. 3º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Quixelô/CE, pelo período de 30 
de março de 2020 até a zero hora do dia 06 de abril de 2020: 
 
I – eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; 
 
II – atividades coletivas 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 e privadas; 
 
V – o funcionamento dos templos religiosos. E qualquer evento de natureza religiosa 
que se consubstancie em aglomeração de pessoas; 
 
VI – o funcionamento das entidades de ensino privadas; 
 
VII – o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e locais congêneres. 
Resguardando a possibilidade da utilização de delivery pelo estabelecimento. 
 
Art. 4º. 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, 
com seus efeitos prorrogados pelo Decreto Estadual de nº 33.530, de 28 de março de 
2020, mas com a seguinte exceção: 
 
I – Ficam suspensas, pelo período destacado no Art. 3º deste Decreto, as atividades 
das entidades bancárias, as casas lotéricas e todos os estabelecimentos de 
recolhimentos de pagamentos de contas, no âmbito do Município de Quixelô. 
 



 

Art. 5º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento. 
 
Art. 6º. Durante o período de 30 de março de 2020 até a zero hora do dia 06 de abril de 
2020, dentro de sua competência, o Secretário Municipal de Saúde poderá adotar 
outras medidas que entender necessárias no combate ao coronavírus.   
 
Art. 7º. Durante o período de 30 de março de 2020 até a zero hora do dia 06 de abril de 
2020, 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. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 29 de março de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 22/2020, DE 02 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO DECRETO 
MUNICIPAL DE Nº 20/2020, DE 25 DE MARÇO DE 
2020. 

 
A Prefeita Municipal de Quixelô, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 88, inciso XXX, da Lei Orgânica do Município, 
e, 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 20/2020, de 25 de março de 2020, que 
estabeleceu estado de emergência para enfrentamento da pandemia decorrente do 
coronavírus, de importância internacional;   
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 20/2020, de 25 de março de 2020, que 
estabeleceu para o enfrentamento da situação de emergência, nos termos do art. 24, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
autorização para a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados 
ao enfrentamento da emergência. 
 
CONSIDERANDO a possibilidade de trabalho de engenharia no Hospital Municipal e 
em Postos de Saúde, a critério da Secretaria de Saúde, para o fim de atender possíveis 
pacientes contaminados com o novo coronavirus; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  O caput do Art. 2º do Decreto Municipal de nº 20/2020, de 25 de março de 
2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
 



 

“Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora 
declarada, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, fica autorizada a 
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, obras de 
engenharia, e insumos, destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, desde que previamente autorizado pelo gestor 
competente.” 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 02 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 23/2020, DE 03 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS NA 
REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM 
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, E 
ADOTA 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 21/2020, de 29 de março de 2020, que 
dispõe sobre prorrogação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus. Onde se inclui a decretação de ponto 
facultativo nos órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, durante o 
período de 30 de março de 2020 ao dia 03 de abril de 2020; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.532, de 30 de março de 2020, que 
dentre diversas medidas se aponta a suspensão das aulas presenciais em escolas, 
cursos, faculdades, universidades de qualquer natureza, pública ou privada.  
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter medidas de combate a transmissão do 
novo coronavírus em consonância com o Estado do Ceará; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Dando continuidade às ações de enfrentamento à disseminação do novo 
coronavírus em todo o Município de Quixelô, fica por 30 (trinta) dias, suspenso as 
atividades presenciais em escolas da rede pública e privada no Município de Quixelô.   
 



 

Art. 2º. Caberá à Secretaria de Educação do Município de Quixelô tomar providências 
administrativas e operacionais que entender necessárias durante o período da 
suspensão quanto ao trabalho Secretaria e das atividades escolares. 
 
Art. 3º.  Revoga-se disposição em contrário. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 03 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 24/2020, DE 06 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE A REITERAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 
DAS 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, que em 
geral, dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.536, de 05 de abril de 2020, e o Decreto 
Estadual de nº 33.537, de 06 de abril de 2020, prorrogou 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;    
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  As vedações e medidas previstas no Decreto Municipal de nº 21/2020, de 29 de março 
de 2020, ficam mantidas até o dia 20 de abril de 2020.    
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 06 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 25/2020, DE 06 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE REITERAÇÃO DA 
PRORROGAÇÃO DAS 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, 
que em geral, dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.536, de 05 de abril de 2020, e o 
Decreto Estadual de nº 33.537, de 06 de abril de 2020, prorrogou 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 Decreto Municipal de nº 24/2020, reiteração da prorrogação das 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência 
Social do Município de Quixelô são de vital importância nesse período de pandemia, 
em que as medidas adotadas para o fim de conter a transmissão do novo coronavírus 
afetam diretamente a comunidade carente; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  As vedações e medidas previstas no Decreto Municipal de nº 21/2020, de 29 
de março de 2020, ficam mantidas até o dia 20 de abril de 2020.    
 



 

Art. 2º. 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. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 06 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 26/2020, DE 06 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 
DA COVID-19, E ADOTA 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 a suspensão das aulas no Município de Quixelô em virtude das 
medidas adotadas para reduzir a transmissão do novo coronavírus no Município de 
Quixelô; 
 
CONSIDERANDO que a rede municipal de ensino é composta, em sua maioria, por 
filhos de famílias carentes.  
 
CONSIDERANDO que muitos dos estudantes municipais dependem da merenda 
escolar como fonte de nutrientes diários, e com as escolas da rede municipal fechadas, 
podem ficar sem comer, especialmente se consideramos a queda da renda familiar de 
grande parte da população;   
 
CONSIDERANDO a possibilidade de algum dos alimentos que estão em estoque nas 
Escolas Municipais pereçam, e conseqüentemente, caracterizar perda da aplicação do 
dinheiro público; 
 
DECRETA: 
 



 

Art. 1º. Decreto situação de emergência alimentar a serem alcançadas as crianças 
necessitadas que componham a Rede de Ensino do Município de Quixelô.  
 
Art. 2º. Fica a Secretaria de Educação do Município de Quixelô autorizada a realizar 
distribuição dos alimentos perecíveis e não perecíveis da Merenda Escolar, os quais 
estão em estoque, aos alunos em situação de vulnerabilidade, regularmente 
matriculados nas instituições de ensino da Rede Municipal, cujas famílias estão 
devidamente inscritas no Cadastro Único, e preferencialmente, no Programa Bolsa 
Família, durante o período de suspensão das atividades escolares decorrentes da 
pandemia da COVID-19.  
 
Art. 3º. Caberá à Secretaria de Educação do Município de Quixelô tomar providências 
administrativas e operacionais. 
 
§ 1.º As Escolas que não possuírem alunos suficientes cujas famílias estejam 
devidamente inscritas no Cadastro Único, e preferencialmente, no Programa Bolsa 
Família, poderão fazer o remanejamento da merenda com outros Colégios; 
 
§ 2.º Poderão, ainda, abrir a possibilidade de entrega dos alimentos para alunos da 
instituição em situação de vulnerabilidade social, além daqueles devidamente inscritos 
no Cadastro Único, e preferencialmente, no Programa Bolsa Família, eis que 
devidamente justificado.  
 
§ 3.º Para selecionar essas famílias, recomenda-se ao gestor escolar tomar como base 
o Cadastro Único, e o Cadastro do Programa Bolsa Família. 
 
Art. 4º. A Secretaria de Educação do Município de Quixelô poderá requisitar o auxílio 
da Secretaria de Assistência Social do Município de Quixelô para efetivo cumprimento 
das medidas previstas no Decreto.  
 



 

Art. 5.º A Direção de cada instituição de ensino deverá organizar a escala de trabalho 
de plantão para recebimento da merenda, contando com todos os servidores 
ocupantes de cargos comissionados, que ficarão responsáveis pelo registro de entrada 
e saída no Sistema da Merenda Escolar.  
 
§ 1.º O Diretor deverá organizar a entrega de modo a evitar aglomerações, avaliando 
eventual necessidade de acionar a segurança pública.  
 
§ 2.º Para desempenhar essas atividades, cada gestor escolar poderá lançar mão, se 
julgar necessário, de uma rede de voluntários, em sua comunidade escolar e demais 
localidades do Município, exceptuando pessoas do grupo de risco do Covid-19.  
 
§ 3.º O gestor escolar ficará responsável por organizar kits com alimentos da merenda 
para entrega aos alunos.  
 
§ 4.º A entrega dos alimentos da merenda escolar terá início na data de 08/04/2020, e 
será realizada nas instituições de ensino aos alunos regularmente matriculados nas 
suas respectivas instituições, ficando vedada aos alunos a retirada dos kits em 
instituições de ensino diversas daquelas nas quais estão matriculados.  
 
§ 5.º As Unidade de Ensino deverá fazer um controle formal das entregas dos kits com 
alimentos da merenda para entrega aos responsáveis pelos alunos.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 06 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 27/2020, DE 10 DE ABRIL DE 2020 
 

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A Prefeita Municipal de Quixelô, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 9º, inciso XI, e Art. 88, inciso IX, todos 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 (art. 196, CF/88); 
 
CONSIDERANDO a disseminação do Coronavírus (COVID-19), já havendo 
veiculações na imprensa noticiando diversos casos de infecções no Estado do Ceará; 
 
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de fevereiro de 2020, o Ministério 
da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço 
conjunto de todo o Sistema Único de Saúde pela identificação da etiologia dessas 
ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de 
março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Ceará solicitou um plano de 
contingência para enfrentamento da Pandemia da COVID-19;    

 



 

CONSIDERANDO que o Município de Quixelô/CE já elaborou o plano de Contingência 
e 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 disseminação 
da doença em âmbito municipal; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 33.510/2020, que decretou estado de 
emergência em saúde no âmbito estadual, dispondo sobre uma série de medidas para 
enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus, 
seguido de diversos outros decretos de prorrogação e atos de diversas naturezas 
jurídicas realizados pelo Governo Estadual visando reforçar as medidas de combate ao 
vírus e suas consequências; 
 
CONSIDERANDO que o Congresso Nacional reconheceu a situação de calamidade 
pública, no caso da União, e a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará reconheceu 
a mesma situação no âmbito do Estado do Ceará; 
 
CONSIDERANDO que a pandemia está causando enorme impacto negativo na 
economia e nas finanças públicas, em razão da restrição da circulação de pessoas, 
produtos e serviços, com consequente queda da arrecadação dos entes públicos, 
sobretudo no que diz respeito ao ISS, IPVA, ICMS e ainda no FPM, estes últimos as 
principais fontes de receita municipal; 

 
CONSIDERANDO que, aliado à queda de arrecadação e repasses constitucionais, está 
havendo severo aumento das despesas, no objetivo de enfrentar essa grave situação; 
 
CONSIDERANDO que o Município vem adotando uma série de medidas enérgicas e 
necessárias tanto para prevenir e conter o avanço da doença, bem como para ao 
menos amenizar os severos efeitos econômicos em sua decorrência, destacando-se o 
disposto no(s) Decreto(s) 16/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 
23/2020, 24/2020, 25/2020; 



 

CONSIDERANDO que, para enfrentar a pandemia, adotar apenas medidas restritivas à 
disseminação do vírus não bastam, sendo urgentemente necessário munir a 
Administração Pública Municipal de todos os mecanismos legais possíveis para 
respaldar os inevitáveis excessos de despesas deste período; 
 
CONSIDERANDO o impacto negativo que a pandemia do novo coronavírus provocará 
na economia brasileira, a qual está na iminência de uma recessão econômica; 
 
CONSIDERANDO que as medidas para conter a pandemia implicam em acentuada 
desaceleração das atividades econômicas, já que envolvem o necessário isolamento 
social, que mantém as pessoas em casa e obrigam o comércio a fechar 
temporariamente as portas, impactando nos rendimentos das empresas e das famílias, 
bem como na arrecadação pública; 
 
CONSIDERANDO que todo esse cenário de elevação das despesas e redução das 
receitas públicas provavelmente comprometerá o atingimento, pelos entes da 
Federação, de indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC Federal nº 101, de 2000), a qual exige a adoção de 
mecanismos de contingenciamento de recursos públicos por parte de todos; 
 
CONSIDERANDO que muito embora medidas de ajustes já venham sendo adotadas 
para evitar esse cenário de desequilíbrio fiscal, a exemplo do corte de inúmeras 
despesas não essenciais, o mesmo não se pode sequer cogitar em relação a despesas 
fixas e a emergenciais, tendo em vista a necessidade de pagar fornecedores, folha de 
pessoal, e de realizar gastos emergenciais para combater a pandemia do novo 
coronavírus; 

 CONSIDERANDO a extrema necessidade do reconhecimento, pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará, do estado de calamidade pública no âmbito municipal, 



 

enquanto perdurar a crise na saúde por conta do novo coronavírus, para que, conforme 
autorizado pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município seja dispensado 
do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da 
referida Lei Complementar, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°. Fica declarado o Estado Calamidade Pública no Município de Quixelô/CE, em 
decorrência do novo coronavírus (COVID-19). 
 
Art. 2°. Deverá ser encaminhada cópia deste decreto, juntamente a projeto de decreto 
legislativo, para a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, para que o referido ente 
legislativo reconheça, assim entendendo, o estado de calamidade pública em nosso 
Município, para os fins previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os 
fins legais, salvo no que diz respeito ao art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos efeitos fluirão a partir do 
reconhecimento da situação de calamidade pública pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Ceará, perdurando até o final do exercício financeiro de 2020. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, aos 10 dias do mês de abril de 2020. 
 
AFIXE-SE. 
DIVULGUE-SE. 
PUBLIQUE-SE. 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 

 



 

DECRETO Nº 28/2020, DE 20 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE REITERAÇÃO DA 
PRORROGAÇÃO DAS 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 que em geral, dispõem sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.544, de 19 de abril de 2020, prorrogou 
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 Decreto Municipal de nº 25/2020, reiteração da prorrogação das 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência 
Social do Município de Quixelô são de vital importância nesse período de pandemia, 
em que as medidas adotadas para o fim de conter a transmissão do novo coronavírus 
afetam diretamente a comunidade carente; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  As vedações e medidas previstas no Decreto Municipal de nº 21/2020, de 29 
de março de 2020, e já prorrogadas, ficam mantidas até o dia 05 de maio de 2020.    
 



 

Art. 2º. 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. 3º. As atividades essenciais excepcionadas da vedação a que se refere no Decreto 
Municipal de nº 21/2020 observarão no respectivo funcionamento, todas as medidas de 
segurança recomendadas pelas autoridades públicas, objetivando garantir a saúde de 
clientes e funcionários.  
 
§ 1°. Sem prejuízo de outras medidas necessárias, os estabelecimentos que 
desenvolvem as atividades essenciais excepcionadas da vedação a que se refere no 
Decreto Municipal de nº 21/2020, deverão:  
 
I - evitar a aglomeração de pessoas e manter o distanciamento mínimo do público, 
organizando as filas de dentro e fora do estabelecimento;  
 
II - fornecer álcool 70% a clientes e funcionários, preferencialmente em gel;  
 
III - promover o uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras de proteção, 
individuais ou caseiras, bem como de outros equipamentos de proteção individual que 
sejam indispensáveis ao seguro desempenho laboral. 
 
Art. 4°. Fica recomendado o uso de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, por 
quem, durante a pandemia, precisar sair de suas residências, principalmente quando 
estiverem em espaço e locais públicos, dentro de transporte coletivo ou em 
estabelecimentos em funcionamento. 
 
Art. 5º. Para evitar a disseminação da COVID-19, os estabelecimentos que utilizem 
serviços de entrega, durante a pandemia:  
 



 

I - adotar medidas de proteção para a segura retirada pelo entregador do produto em 
suas dependências, disponibilizando espaço para essa retirada e evitando ao máximo 
o contato físico entre as pessoas;  
 
II - fornecer aos profissionais álcool 70%, preferencialmente em gel, para uso durante a 
atividade, disponibilizando também lavatórios para higienização das mãos;  
 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 20 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 29/2020, DE 23 DE ABRIL DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 
DA COVID-19, E ADOTA 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 a suspensão das aulas presenciais no Município de Quixelô em 
virtude das medidas adotadas para reduzir a transmissão do novo coronavírus no 
Município de Quixelô; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal de nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o 
período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade 
pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das 
escolas públicas de educação básica; 
 
CONSIDERANDO que a rede municipal de ensino é composta, em sua maioria, por 
filhos de famílias carentes; 
 
CONSIDERANDO que muitos dos estudantes municipais dependem da merenda 
escolar como fonte de nutrientes diários, e com as escolas da rede municipal fechadas, 
podem ficar sem comer, especialmente se consideramos a queda da renda familiar de 
grande parte da população;   
 
CONSIDERANDO a possibilidade de algum dos alimentos que estão em estoque nas 
Escolas Municipais pereçam, e conseqüentemente, caracterizar perda da aplicação do 
dinheiro público; 
 



 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Decreto situação de emergência alimentar a serem alcançadas as crianças 
necessitadas que componham a Rede de Ensino do Município de Quixelô.  
 
Art. 2º. Fica a Secretaria de Educação do Município de Quixelô autorizada a realizar 
distribuição dos alimentos perecíveis e não perecíveis da Merenda Escolar, aos alunos 
em situação de vulnerabilidade, regularmente matriculados nas instituições de ensino 
da Rede Municipal, cujas famílias estão devidamente inscritas no Cadastro Único, e 
preferencialmente, no Programa Bolsa Família, durante o período de suspensão das 
atividades escolares presenciais decorrentes da pandemia da COVID-19.  
 
Art. 3º. Caberá à Secretaria de Educação do Município de Quixelô tomar providências 
administrativas e operacionais. 
 
§ 1.º As Escolas que não possuírem alunos suficientes cujas famílias estejam 
devidamente inscritas no Cadastro Único, e preferencialmente, no Programa Bolsa 
Família, poderão fazer o remanejamento da merenda com outros Colégios; 
 
§ 2.º Poderão, ainda, abrir a possibilidade de entrega dos alimentos para alunos da 
instituição em situação de vulnerabilidade social, além daqueles devidamente inscritos 
no Cadastro Único, e preferencialmente, no Programa Bolsa Família, eis que 
devidamente justificado.  
 
§ 3.º Para selecionar essas famílias, recomenda-se ao gestor escolar tomar como base 
o Cadastro Único, e o Cadastro do Programa Bolsa Família. 
 
Art. 4º. A Secretaria de Educação do Município de Quixelô poderá requisitar o auxílio 
da Secretaria de Assistência Social do Município de Quixelô para efetivo cumprimento 
das medidas previstas no Decreto.  
 
Art. 5.º A Direção de cada instituição de ensino deverá organizar a escala de trabalho 
de plantão para recebimento da merenda, contando com todos os servidores 



 

ocupantes de cargos comissionados, efetivos e temporários, que ficarão responsáveis 
pelo registro de entrada e saída no Sistema da Merenda Escolar.  
 
§ 1.º O Diretor deverá organizar a entrega de modo a evitar aglomerações, avaliando 
eventual necessidade de acionar a segurança pública.  
 
§ 2.º Para desempenhar essas atividades, cada gestor escolar poderá lançar mão, se 
julgar necessário, de uma rede de voluntários, em sua comunidade escolar e demais 
localidades do Município, exceptuando pessoas do grupo de risco do Covid-19.  
 
§ 3.º O gestor escolar ficará responsável por organizar kits com alimentos da merenda 
para entrega aos alunos.  
 
§ 4.º A entrega dos alimentos da merenda escolar será realizada nas instituições de 
ensino aos alunos regularmente matriculados nas suas respectivas instituições, ficando 
vedada aos alunos a retirada dos kits em instituições de ensino diversas daquelas nas 
quais estão matriculados.  
 
§ 5.º As Unidade de Ensino deverá fazer um controle formal das entregas dos kits com 
alimentos da merenda para entrega aos responsáveis pelos alunos.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 23 de abril de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 30/2020, DE 05 DE MAIO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE REITERAÇÃO DA 
PRORROGAÇÃO DAS 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, que em geral, dispõem sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.575 de 05 de maio de 2020, prorrogou 
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 Decreto Municipal de nº 28/2020, reiteração da prorrogação das 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência 
Social do Município de Quixelô são de vital importância nesse período de pandemia, 
em que as medidas adotadas para o fim de conter a transmissão do novo coronavírus 
afetam diretamente a comunidade carente; 
 
DECRETA: 



 

Art. 1º.  As vedações e medidas previstas no Decreto Municipal de nº 21/2020, de 29 
de março de 2020, e alterações posteriores, ficam mantidas até o dia 20 de maio de 
2020.    
 
Art. 2º. 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. 3º. As atividades essenciais excepcionadas da vedação a que se refere no Decreto 
Municipal de nº 21/2020 observarão no respectivo funcionamento, todas as medidas de 
segurança recomendadas pelas autoridades públicas, objetivando garantir a saúde de 
clientes e funcionários.  
 
§ 1°. Sem prejuízo de outras medidas necessárias, os estabelecimentos que 
desenvolvem as atividades essenciais excepcionadas da vedação a que se refere no 
Decreto Municipal de nº 21/2020, deverão:  
 
I - evitar a aglomeração de pessoas e manter o distanciamento mínimo do público, 
organizando as filas de dentro e fora do estabelecimento;  
 
II - fornecer álcool 70% a clientes e funcionários, preferencialmente em gel;  
 
III - promover o uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras de proteção, 
individuais ou caseiras, bem como de outros equipamentos de proteção individual que 
sejam indispensáveis ao seguro desempenho laboral. 
 



 

Art. 4°. Fica obrigado o uso de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, por 
quem, durante a pandemia, precisar sair de suas residências, principalmente quando 
estiverem em espaço e locais públicos, dentro de transporte coletivo ou em 
estabelecimentos em funcionamento. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, aqueles que não 
observarem o disposto neste artigo serão impedidos de ingressar em espaços e locais 
públicos, em transporte público, individual ou coletivo, bem como de adentrar em 
quaisquer estabelecimentos que estejam em funcionamento 
 
Art. 5º. Para evitar a disseminação da COVID-19, os estabelecimentos que utilizem 
serviços de entrega, durante a pandemia:  
 
I - adotar medidas de proteção para a segura retirada pelo entregador do produto em 
suas dependências, disponibilizando espaço para essa retirada e evitando ao máximo 
o contato físico entre as pessoas;  
 
II - fornecer aos profissionais álcool 70%, preferencialmente em gel, para uso durante a 
atividade, disponibilizando também lavatórios para higienização das mãos;  
 
Art. 6º. Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo de suspensão das aulas 
presenciais em estabelecimentos de ensino, públicos e privados.  
 
§ 1°. A suspensão a que se refere o “caput”, deste artigo, não impede as instituições de 
ensino de promoverem atividades de natureza remota, desde que viável 
operacionalmente.  
 
§ 2°. Para os fins do § 1°, deste artigo, ficam mantidas as atividades internas das 
instituições de ensino público municipal objetivando a preparação de aulas para 
transmissão virtual. 
 



 

§ 3°. A medida descrita no § 1° deste artigo ficam estendidas as instituições de ensino 
privado. 
 
Art. 7º. Em virtude da edição da Resolução Nº 314 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que determinou a retomada dos prazos processuais e audiências quanto aos 
processos virtuais, flexibiliza-se o atendimento presencial nos Escritórios de Advocacia, 
sem aglomeração, com a exigência de utilização de máscaras pelo Advogado (a), 
assistentes e o cliente, com uso de gel para higienização, além das medidas já  
estabelecidas no presente Decreto. 
 
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 05 de maio de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 31/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS NO 
PERÍODO DAS MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NO 
PERÍODO EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO 
COMBATE A TRANSMISSÃO 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, que em geral, dispõem sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.575 de 05 de maio de 2020, prorrogou 
as medidas adotadas pelo Estado do Ceará no combate a transmissão do novo 
coronavírus; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Ficam suspensas às férias e licenças de todos profissionais adstritos a 
Secretaria de Saúde, para ficarem de prontidão para atender a população, em quanto 
perdurar as medidas municipais e estaduais de combate ao novo coronavírus (COVID-
19).  
 
§ 1º. Tal medida se aplica a todos os Órgãos Municipais vinculados a Secretaria de 
Saúde e Hospital Municipal.  
 



 

§ 2º. A medida descrita no caput deste artigo não se estende as servidoras públicas 
municipais grávidas e aos servidores públicos municipais acima de 60 (sessenta) anos. 
 
§ 3º. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, o Secretário de Saúde 
poderá conceder férias ou licenças aos servidores públicos vinculados a Secretaria de 
Saúde. 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 07 de maio de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 32/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020 
 

DEFINE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE 
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 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 que em geral, dispõem sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 3do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.575 de 05 de maio de 2020, prorrogou 
as medidas adotadas pelo Estado do Ceará no combate a transmissão do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar as medidas de afastamento social 
precoce e prevenção para contenção da disseminação do COVID-19; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, buscando 
reduzir a propagação de infecção viral e preservar a saúde da população contra a 
Covid-19º, poderá o Município de Quixelô instalar pontos de fiscalização e barreiras 
sanitárias nas vias/ruas e rodovias de acesso ao Município de Quixelô. 
 



 

§ 1º. Para o efeito do disposto neste artigo, as medidas serão efetivas, coordenadas e 
orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
§ 2º. Os agentes públicos poderão solicitar a parada de veículos e exigir que os 
motoristas e passageiros apresentem esclarecimentos quanto aos objetivos de entrada 
no Município de Quixelô. 
 
§ 3º. Não será solicitada a parada de veículos oficiais do Poder Público em serviço e de 
ambulâncias transportando pacientes e profissionais de saúde. 
 
§ 4º. Não serão impostas restrições à saída de pessoas e veículos dos limites do 
território do Município. 
 
Art. 2º. Fica terminantemente proibida a entrada de pessoas que não residem no 
Município de Quixelô, com exceção dos seguintes casos:   
 
I – Entrega de medicamentos em farmácias, hospital e Unidades de Saúde; 
II – Entrega de mercadorias em Padarias, Mercearias, Mercados e Supermercados; 
III – Segurança privada; 
IV – Tratamento e abastecimento de água; 
V - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 
VI - Assistência médica e hospitalar; 
VII – Serviços funerários; 
VIII - Captação e tratamento de esgoto e lixo; 
IX - Telecomunicações; 
X - Processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
XI - Serviços de urgência, emergência, tais como: Ambulância /Bombeiros e afins; 
 
§ 1º. Casos peculiares poderão ser avaliados pelo responsável da Barreira Sanitária. 
 



 

Art. 3°. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 
 
Art. 4º. O descumprimento das medidas estipuladas neste decreto acarretará a 
responsabilização civil, administrativa e penal cabível, podendo ser solicitado o auxílio 
de força policial nos casos de recusa ou desobediência. 
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 13 de maio de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 33/2020, DE 20 DE MAIO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE REITERAÇÃO DA 
PRORROGAÇÃO DAS 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, que em geral, dispõem sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.595, de 20 de maio de 2020, prorrogou 
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 Decreto Municipal de nº 30/2020, reiteração da prorrogação das 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 32/2020, que, para o enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública, buscando reduzir a propagação de infecção 
viral e preservar a saúde da população contra a Covid-19º, deliberou sobre a instalação 
de pontos de fiscalização e barreiras sanitárias nas vias/ruas e rodovias de acesso ao 
Município de Quixelô; 



 

DECRETA: 
 
Art. 1º.  As vedações e medidas previstas no Decreto Municipal de nº 21/2020, de 29 
de março de 2020, e todas as alterações posteriores, ficam mantidas até o dia 31 de 
maio de 2020.    
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 20 de maio de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 



 

DECRETO Nº 34/2020, DE 01 DE MAIO DE 2020 
 

ESTABELECE, NOS TERMOS DO DECRETO 
ESTADUAL Nº 33.608, DE 30 DE MAIO DE 2020, 
NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO E DE 
SERVIÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE 
QUIXELÔ-CE, DISPONDO SOBRE O 
PROCEDIMENTO, CONDIÇÕES E DIRETRIZES 
PARA A GRADUAL RETOMADA DAS ATIVIDADES, 
EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO 
GOVERNO ESTADUAL 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 que em geral, dispõem sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 33.608, de 30 de maio de 2020, prorrogou 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 Decreto Municipal de nº 33/2020, reiteração da prorrogação das 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 32/2020, que, para o enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública, buscando reduzir a propagação de infecção 
viral e preservar a saúde da população contra a Covid-19º, deliberou sobre a instalação 
de pontos de fiscalização e barreiras sanitárias nas vias/ruas e rodovias de acesso ao 
Município de Quixelô; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica autorizado, a partir de 1º de junho de 2020, observadas todas as prescrições 
contidas no Decreto Estadual Nº 33.608, de 30 de maio de 2020, e nas demais normas 
pertinentes ao tema, o retorno gradual das seguintes atividades industriais e comerciais 
no âmbito do Município de Quixelô-CE, de acordo com o estabelecido em plano 



 

escalonado de retomada das atividades a ser elaborado. Considerando as diretrizes 
Estaduais: 

 
I - Indústrias químicas e correlatas; indústria de artigos de couro e calçados; indústrias 
metal mecânica e afim; saneamento e reciclagem; energia; indústrias têxteis e roupas; 
indústria de comunicação, publicidade e editoração; indústria e serviços de apoio; 
indústria de artigos do lar; indústria de agropecuária; indústria de móveis e madeira; 
indústria da tecnologia da informação; logística e transporte; indústria automotiva; 
 
II - Cadeia da construção civil e da saúde; 
 
§ 1º - As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão obedecer a limite 
percentual máximo de trabalhadores que poderão atuar simultaneamente de modo 
presencial. 
 
§ 2º – O plano de retomada gradual contendo a listagem completa das subclasses das 
cadeias produtivas autorizadas a funcionar de forma presencial na forma do “caput” deste 
artigo, está explicitada no anexo I.  
Art. 2º - Permanecem suspensos no Município de Quixelô-CE: 
 
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, festas, congressos, reuniões, torneios, jogos, apresentações teatrais, 
comemorações; 
III - Reuniões, para quaisquer fins, realizadas em âmbito público ou privado que ensejem 
aglomerações; 
IV - Aulas presenciais em estabelecimentos de ensino, públicos e privados; 
V - Feiras de qualquer natureza. 
 
Art. 3º - Em todo o período de situação de emergência, 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. 4° - 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, ressalvados 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. 5º - 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. 6º - A liberação de atividades, na forma deste Decreto, deverá ser acompanhada da 
observância pelos estabelecimentos autorizados a funcionar de Protocolo Geral de 
medidas sanitárias para impedir a propagação da COVID-19, assegurando a saúde de 
clientes e trabalhadores. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento das medidas gerais previstas, deverão 
os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia: 
 
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. 7º - As instituições bancárias deverão adotar boas práticas para evitar a 
disseminação da COVID-19, dentre as quais: 
 
I - Obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os trabalhadores, inclusive terceirizados, e por clientes que estejam dentro do estabelecimento; 
II - Oferta de álcool 70%, preferencialmente em gel, a funcionários e usuários, inclusive no 
local reservado para caixas de autoatendimento; 
III - Responsabilização quanto à organização e à orientação das filas, observado sempre 
o distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas; 
IV - Definição de um quantitativo máximo de clientes em atendimento no interior da 
agência ou correspondente; 
V - Estabelecimento de um horário exclusivo para o atendimento de clientes do grupo de 
risco da pandemia. 
 
Parágrafo único: Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, às lotéricas e demais 
unidades de atendimento bancário 
 
Art. 8º - O horário de funcionamento das instituições ligadas aos seguimentos de 
indústria, serviços e comércio autorizadas a funcionar, conforme anexo único deste 
decreto, sujeitar-se-ão a horário de funcionamento compreendido entre 07:00 e 17:00, 
ressalvada a possibilidade de alterações e/ou restrições futuras, decorrentes da análise 
das condições fáticas observadas pela comissão a que alude o artigo anterior. 
 
Art. 9º - Permanecem suspensas as atividades do serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal. 
 
Art. 10º - 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. 11º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 12º - Revogam-se quaisquer disposições em contrário. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 01 de maio de 2020. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 

  
  



 

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 



 

DECRETO Nº 36/2020, DE 10 DE JUNHO 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 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, 35/2020 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 também intensificar as suas 
medidas para enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus;  
 
CONSIDERANDO o dia 11 de junho, quinta-feira, Corpus Christi; 
 
CONSIDERANDO a Portaria 679, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério da 
Economia, que divulgou o cronograma de feriados nacionais e pontos facultativos no 
ano de 2020. Em que as datas deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, 
sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais 
à população. 
 
CONSIDERANDO a Portaria 679, de 30 de dezembro de 2019, aponta o dia 11 de 
junho, quinta-feira, Corpus Christi, como ponto facultativo;  



 

DECRETA: 
 
Art. 1º.  Fica decretado PONTO FACULTATIVO nos órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, os dias 11 e 12 de junho de 2020, quinta-feira e sexta-
feira, respectivamente. 
 
Art. 2º. Mantêm-se todos os efeitos do Decreto Municipal de n.º 35/2020. 
 
Parágrafo Único. Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar as 
medidas de restrição adotadas pelo Município de Quixelô, nos dias 11 e 12 de 
junho de 2020, fica suspensa, 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. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 
em contrário. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 10 de junho de 2020. 
 



 

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

 
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE 


