
 

 

 

DECRETO Nº 011/2021. 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS À 

DISSEMINAÇÃO DA COVID – 19 NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, José Adil Vieira Júnior, 

no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e 

demais legislações em vigor. 

 

CONSIDERANDO o Decreto de nº 33.928, de 10 de fevereiro de 2021, do Governo do 

Estado do Ceará, estabelece, no Estado do Ceará, novas medidas preventivas à 

disseminação da covid19, no período de carnaval, e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO que, apesar de os números da COVID-19 no Município ainda 

expirarem atenção e acompanhamento meticuloso, é inquestionável o mérito de que as 

medidas de isolamento social tiveram e ainda têm, junto a todos os investimentos 

públicos que vêm sendo feitos na saúde, para possibilitar um maior controle do avanço 

da doença, dado às autoridades públicas o tempo necessário para a estruturação da 

rede de saúde, de sorte a assegurar tratamento adequado aos pacientes infectados; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica determinado que sejam seguidas todas as diretrizes  estabelecidas no 

Decreto de nº 33.928, de 10 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Ceará, 

estabelece, no Estado do Ceará, novas medidas preventivas à disseminação da covid19, 

no período de carnaval, no Município de Quixelô/CE. 

 

Art. 2º - Ficam vedadas durante o período de prorrogação do isolamento social festas e 

eventos de qualquer natureza em avenidas, ruas, praças e em qualquer logradouro e 

equipamento públicos, ou em estabelecimentos ou espaços privados. 

 

§ 1º. Os dias de carnaval não são considerados feriados ou pontos facultativos no 

Município de Quixelô/CE. 

 

 

 



 

 

 

§ 2º. A abertura e funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços, e 

de qualquer outra atividade privada ou pública, inclusive no âmbito do Poder Público 

Municipal, poderão ocorrer regularmente durante o período de carnaval. 

 

Art. 3º - Durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, permanece 

em vigor a obrigatoriedade do uso individual de máscaras de proteção nos termos do Lei 

Estadual nº 17.234 , de 10 de junho de 2020, não se submetendo a essa obrigatoriedade, 

sem o prejuízo de outras exceções legalmente previstas: 

 

I - pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com 

deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o 

uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica; 

II - crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

III - aquele que, utilizando máscara de proteção, estiver sentado à mesa de restaurante 

e tiver de retirá-la exclusivamente durante a refeição. 

 

Art. 4º - Fica reiterado às pessoas acima de 60 (sessenta) anos e aos integrantes de 

grupos de risco da COVID-19, os cuidados quanto a evitar aglomerações, em ambientes 

públicos ou privados, bem como o comparecimento a eventos, ressalvada a possibilidade 

da prática de atividades físicas individuais realizadas ao ar livre, desde que com o uso 

de máscara de proteção. 

 

Art. 5º - A Secretaria da Saúde deverá reforçar a fiscalização ao atendimento às medidas 

estabelecidas neste Decreto, sem prejuízo do reforço da atuação concorrente dos 

demais órgãos municipais e estaduais competentes para a matéria. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, aos 11 de fevereiro de 2021. 

 

 
JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 

 


